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داءــــــــــــــــــــــــــــــإه  

الكرميني اللذين عشت يف كنفهما معز زا مكر ما، ما برحا يتفض الن علي   إىل والدي  
، اللهم اجزمها عين اليوم حىت وصلت إىل ما أنا عليهمادي ا ومعنويا بالدعم والسند والعون 

 .خري اجلزاء، واجعل مقامهما يف علي ني

 .زوجيت الكرمية اليت مد ت يل يد العون إىل

 .وحممد ياسر :ولدي  إىل فلذة كبدي 

 .إخويت وأخيت الذين ما فتئوا يشجعونين على املواصلة يف هذا الطريق: إىل أسريت

إىل أساتذيت الكرام الذين ترب يت على أيديهم، وهنلت من علمهم، على خمتلف رتبهم 
 .وختص صاهتم

 .كافة  العليا إىل زمالئي يف الدراسات

عبد العلي، زكريا، حبيب، بالل، عم ار، عبد الرمحن، : إىل أصدقائي وأحبيت يف اهلل
 .ياسني، رفيق، إمساعيل، حممد، شكري، محزة

 .املخلصنيالعلم إىل كل من وقعت هذه الرسالة بني يديه من طالب 

 :أهدي مثرة جهدي املتواضع، ولسان حايل يقول

 عــــــــــــــــــــــذرا فإن أخــــــــا الفضيلة يعذر*** سه فيا ناظرا فيما عنيت بدر 

 يف العــمر ال قى املوت وهو مقص ر*** علما بأن املرء لو بلغ املدى 

 .حمب كم يف اهلل جابر عطية



 ديرـــــــــــر وتقــــــكـــــش

على حسن توفيقه وكرمي  ،شكرا يوافيين عنه، ويكافئ مزيده ؛هلل الشكر أوال وآخرا
كان أن علمين ما مل أكن أعلم، و علّي من إجناز هذا البحث، و  عونه، وعلى ما مّن وفتح به

 .علّي عظيما هفضل

سطر أمسى كلمات الشكــر، وأرقــى نــي أن أوفاء وتقديرا واعرتافا باجلميل، يسرّ و  
الذي تفّضل باإلشراف على هذا  عبد الكريم حامدي: عبارات العرفان إىل األستاذ الدكتور

اهلل عيّن خري اجلزاء يف  إىل حيز الوجود، فجزاه البحث منذ أن كان فكرة إىل أن اكتمل وخرج
 .الّدنيا واآلخرة

تفّضلهم بقراءة رساليت،  ناقشة علىنة املكما أتقدم جبزيل الشكر إىل أعضاء جل 
 .، كان اهلل هلم عونا، وقبوهلم مناقشتهام صحيحها، وتقومي معوّجهايوتقي

والشكر أيضا موصول إىل كلية العلوم اإلسالمية جبامعة باتنة، وإىل كل طاقمها، من 
وأن يعينهم على  أساتذة، وإداريني، وعمال، الذين أسأل اهلل تعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء،

 .أداء واجبهم

كما ال يفوتين أن أشكر كل من مّد إيّل يد العون واملساعدة يف إجناز هذا البحث، 
ة الدكتور مراد بوضاية، محزة فرطاس، زكرياء وعبد الكرمي من اجلامع: منهمبالذكر وأخّص 

 .، أسأل اهلل تعاىل أن جيزي اجلميع عين خري اجلزاءاإلسالمية باملدينة املنورة

 

 

 .جابر عطية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقمة امل
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 املـــــقدمـــــة

احلمدهللالذيأرسلرسولهباهلدىوديناحلقليظهرهعلىالدينكله،وكفىباهلل
شهيدا،وأشهدأنالإلهإالاهللوحدهالشريكله،إقرارابهوتوحيدا،وأشهدأنحممداعبده

:ورسوله،صلىاهللعليهوعلىآلهوصحبهوسلمتسليمامزيدا؛أمابعد
فضال؛فبهتعرفالعلوم،وأعالهاقدرا،وأكربهااملعلومأنالفقهمنأشرفإنهمنف

إذينيفمراتبها،وتتفاوتيفشرفها؛األحكام،ويتفرقاحلاللمناحلرام،وإنالعلوملتتبا
شرفالعلممنشرفاملعلوم،ولئنكانشرفالفقهباملنزلةاليتذكرنا،فالشكأنعلم

إمناهوبناء-معشرفهوعلوقدره-قدرا،وأعظمشرفا؛إذأنالفقهأصولالفقهأعلىمنه
ذلكأنعلمأصولالفقهمجعالفقه،وشّيدتمعاملهعلىقواعده؛قامصرحهعلىأصول

.قواعداالستنباط،وضوابطاالستدالل،فاستحقبذلكهذهاملنزلةالعاليةالرفيعة
عظيمعناي أصولالفقه مسائله،ولقدأوىلالعلماء فحققوا وبالغاهتماماهتم، تهم،

فوافيهكتباحوتكنوزه،ومجعتفنونه،وهميفالتأليفيفهذاالعلموفّصلوامشكالته،وألّ
ثالث أشهرها وكان واختلفتمناهجهم، تباينتطرائقهم، طرقد قة بالتنظري: تعىن طريقة

 طريقة وهذه الفروع، إىل االلتفات دون والتقعيد علىاجلمهور تقوم وطريقة املتكلمني،
استخالصالقواعداألصوليةانطالقامنالفروعالفقهية،وهيطريقةالفقهاءاألحناف،أما
القواعد بذكر يعىن اجتاه وهو األصول، على الفروع بناء على تقوم فهي الثالثة الطريقة

ا فقهية مبسائل عليها التفريع مث فيها، العلماء آراء وبيان وتأثرتاألصولية عليها، نبنت
لتحري أنسبالطرق من األخرية هذه وتعترب يفباخلالفاجلاريفيها، وأحسنها الفقه، ر

 اليتعالجمسائله؛ بأصوهلا يفأبوابالفقه واملنتثرة علىربطالفروعاملتنوعة تقوم أهنا إذ
.استنبطتمنها،فكانتمثاالتطبيقيالعلمأصولالفقه

قةاألخريةمتأخرةمنحيثالتصنيففيها،إالأنهقدوجدتولئنكانتهذهالطري
بوادرهايفاملصنفاتالفقهيةمنقبل؛أينكانكثريمنالفقهاءيوردونلكلمسألةدليلها،

.ومايقومعليهاالستداللمنقواعدوضوابط،إماتصرحياوإماتلميحا
هالطريقةعندإمامبعضمالمحهذلذلكأردتمنخاللهذاالبحثأنأستشفّ

منأئمةاملذهباملالكيوعلممنأعالمه؛فكانأنوقعاختياريعلىاإلمامأيبعبداهلل



 

 ب
 

،فأردتتسليطالضوءعليهوتناولطريقتهيفذلكبالتحليل‘حممدبنعلياملازري
:عاته،فكانعنواناملوضوعواملناقشة،بغيةإظهارجهوده،وإبرازإبدا

 ("ه545-ه354) على األصول عند اإلمام المازري  بناء الفروع"
.إشكالية البحث: أوال

يتمحور البحث هذا يف اإلشكال االإن يف املازري اإلمام طريقة ستداللحول
:لألحكامالشرعية،وحتليلمسائلهاوفروعها،لذلككانالطرحكاآليت

واستنباطاألحكامالشرعية؟ستدالل،لإلماماملازريطريقةخاصةيفاالهلكان-
املالكي؟وهلكانملتزمادائماباملذهب-
؟يةاألصولقواعدهاعلىالفقهيةالفروعبناءوكيفهيطريقتهيف-
؟إثباتاألحكامالشرعيةوماهياألدلةاليتأخذهبايف-
؟واالستداللاالستنباطوماهيالقواعداليتاستندإليهايفعملية-
ومسلكهومنهجهيفدفعالتعارضالواقعبنياألدلة؟وماه-

.أسباب اختيار الموضوع: ثانيا
لقدكانوراءاختيارهذااملوضوعمجلةمناألسبابوالدوافع،بعضهاذايت،وبعضها

:موضوعي،بياهناكاآليت
:األسباب الذاتية

واملالكيمنهخصوصا،إذأنالرغبةيفإحياءالرتاثالفقهياإلسالميعموما،-1
.أغلبالدراساتاملعاصرةتتحاشىهذااجلانب،وتنأىبالبحثيفاملسائلاجلزئيةعنه

تأخذينيف-2 فكانتالرغبة وجزئياته، مسائله بدراسة وولوعي بالفقه اهتمامي
بأصوهلا، والفروع بأدلتها، الشرعية حبثيربطاألحكام يفكتابة أثر من الطريقة هلذه ملا

.االجتهادتبسيطالفقه،وتقريباملسائل،وتيسري
الرغبةيفتسليطالضوءعلىأئمتنااألعالم،منخاللالتعريفبشخصياهتم،-3

ساءتّقصداالودراسةمؤلفاهتم،وبيانمناهجهم،والكشفعنجهودهميفخدمةالدين،
.قتداءبأعماهلمهبم،واال
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:الموضوعية األسباب
،ووجلعاملاالجتهادناإلماماملازريأحدأعالماملذهباملالكيوأئمته،مارسإ-1

الفقهمنبابهالواسع،فانربىالستنباطاألحكاممنأدلتها،وربطالفروعبأصوهلا،وكانله
.أثربالغيفمسريةالفقهاإلسالمي،فحريبشخصيةمثلهذهأنتتناولبالبحثوالدراسة

ماأشيعويشاععناملذهباملالكيمنأنهمذهبجمردعناألدلة،مبينعلى-2
نقلاألقوالواآلراءدونتدليلأوتعليل،فكانتدراسةأعالماملذهب،وتناولشخصياهتم

.وآرائهمبالتحليلواملناقشة،خريردعلىهذهالدعوى،وأبلغبرهانعلىإثباتخطئها
؛اجتاهيعىنبتأصيلاألحكاممناالستداللملدارساملالكيةيفبروزاجتاهنييفا-3

بتأصيل اهتم واجتاه وعللها، مواردها وبيان الشرعية، اإلمامالنصوص تراث من األقوال
أثروأصحابه وكانله بنيالطريقتني، الذينمجعوا املازريأحداألعالم واإلمام ومروياهتم،

.بالغفيمنأتىبعده
،االجتهادزاإلماماملازرييفدراستهللمسائلالفقهية،إذأنهاستوىفشرائطمتيّ-4

وحىت واملنطق، واحلديث، األصول، وعلم العربية، اللغة من شىت؛ وفنون بنيعلوم ومجع
الرياضياتوالطب،وغريها،وقدكانهلذاالزاداملعريفأثرهيففقهاإلماموفكره،ممايستدعي

.لعلميةهلذااإلمام،وملصنفاتهومؤلفاتهإبرازالقيمةا
. أهمية الموضوع: ثالثا

:تربزأمهيةاملوضوعمنخاللالنقاطاآلتية
األحكامالشرعيةإىلأدلتها،وربطالفروعبأصوهلا،أحسنسبيللتيسريإنردّ-1

.،وسدالبابأمامالتقليداخلطأ،والتعصباملذهيباالجتهادالفقه،وولوجعامل
إنإبرازمناهجالفقهاءوطرائقهميفبناءاألحكامالشرعيةيفيديففقهالواقع،-2

.ومعرفةاألولويات،وضبطاملسائلالشرعية،وحماربةالغلووالتطرف
إندراسةطريقةاإلماماملازرييفبناءالفروععلىاألصوليفيديففهممناهج-3

اليت الطرق معرفة من وميكن آخرين، ومنهعلماء الفقهية، وآراءهم اجتهاداهتم عليها بنوا
.معرفةقدرهموفضلهم،وبالتايلتقديرجهودهموشكرسعيهم
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وتعليممية،وبيانجهودهميفخدمةالديندراسةالشخصياتالعلميةاإلسال-4
.األمة،يسدالبابأماماحلاقدينعلىهذهالشريعةالغراء،الطاعننيفيهاويفأئمتها

. أهداف البحث: ارابع
:يرميهذاالبحثإىلحتقيقاألهدافاآلتية

إىلمصادره-1 الرجوع خالل من املالكي، الرتاثاإلسالمي إحياء يف املسامهة
.األوىل،وكذادراسةعلممنأعالمه،وإماممنأئمته

مسائلوقضايا-2 يفمعاجلة ودورها الفروععلىاألصول، بناء بيانأمهيةطريقة
.فقهاإلسالمي،وتقليلاخلالف،سيمايفهذاالعصرال

.إبرازالقيمةالعلميةلإلماماملازري،وملصنفاته-3
.معرفةمدىاعتبارهالنصوالدليل،ومسلكهيفاالجتهاد-4
الرتاثاإلسالمي-5 املغرباإلسالمييفخدمة إسهاماتعلماء الوقوفعلى

.عموما،والفقهخصوصا
.الدراسات السابقة :خامسا
علىرسالةأكادميية،أوتأليفهبذاالعنوانبالذات،-يفحدوداطالعي-ملأقف

متعلقب بعضها باملوضوع؛ ذاتصلة رسائلعلمية الذيوقفتعليه املازريوإمنا ،اإلمام
ذكر وهذا آخرين، علماء عند أو مطلقا، األصول على الفروع يفختريج اآلخر وبعضها

:لبعضها
.دراسات عن اإلمام المازري/ 1

وبعضمؤلفاته املازري اإلمام تناولت اليت الدراسات من العديد بالتحليليوجد
:منهاواملناقشة،والذياطّلعتعليه

الدكتوراهيفأصول:اإلمام المازري وآراؤه األصولية - لنيلدرجة مقدمة رسالة
ه،تناولمن1421اجلامعةاإلسالميةباملدينةاملنورة،مرادبوضاية،:الفقه،إعدادالباحث

قدجاءتوخالهلابالتحليلواملناقشةاآلراءاألصوليةلإلماماملازري،ومقارنتهابآراءالعلماء،
:يفمخسةأبوابكمايليالرسالة
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الباباألول؛فقد ،منخاللبيانخّصصهلدراسةعصروحياةاإلماماملازريأما
 الثالثاحلالة النواحي يف عصره واكبت اليت وبصفة: والعلمية واالجتماعية، السياسية،

جبانبيها حياته مراحل ميز ما وأهم املازري، ترمجة وكذا الفقه، أصول خاصة الشخصي:
.والعلمي

واملبادئوتناوليفالبابالثاينآراءاإلماميفتعريفأصولالفقه ،ويفاألحكام،
يفحني الشرعيةجعاللغوية، األدلة يف اإلمام آراء البابالثالثلدراسة عليهال املتفق ،

.املسائلاليتيشرتكيفحبثهاالكتابوالسنةكماضّمأيضافصاللدراسة،واملختلففيها
وضّمالباباخلامسواألخريوخّصصالبابالرابعلبيانآرائهيفالتعارضوالرتجيح،

.قليدوالفتوىرائهيفاالجتهادوالتآلدراسة
والقواعد املسائل يف اإلمام آراء إىل الوصول يف كثريا الرسالة هذه أعانتين وقد

.األصولية
وهيرسالةدكتوراهتقّدم:منهجية الخالف والنقد الفقهي عند اإلمام المازري -
الباحث الدكتوراهيفعبداحلميدعّشاقإىلداراحلديثاحلسنية:هبا باملغربلنيلدرجة

 وأصوله، األقوال2001الفقه املازرييفنقد منهجاإلمام الدراسة تضمنتهذه وقد م،
واآلراءواملذاهبالفقهية،وطريقةتعاملهمعاخلالفالعايلوالنازل،منخاللثالثةأبواب؛

إلماماملازري،وخّصالبابحيثتناوليفالباباألولالنقدالفقهيبالقريوان،والرتمجةل
الثاينلدراسةاخلالف املازري،منخاللبيان-العايلوالصغري-بنوعيه يففكراإلمام

 بينها، والرتجيح الرّد وطريقة للمذاهب، واالستدالل النقل يف اخلالف،منهجه وأسباب
.ومصادرهاليتاعتمدعليهايفذلك

منهجيةالنقدعنده،فذكرأوالالنقدالنظريأماالبابالثالثفقدجعلهيفدراسة
اللغوي، والنقد الكالمي، والتأويل احلكمية، للعلوم حيثانتقاداته من اإلمام، عند العام

.وكذاالنقداألصويل،مثذكربعدهالنقدالفقهي،ببيانطرقهوأدواتهيفذلك
االطابعاألديب،وقدغلبعلىهذهالرسالةاملنهجالوصفي،كماغلبعلىأسلوهب

وهيمطبوعةيفجمّلدين،صادرينعندارالبحوثللدراساتاإلسالميةوإحياءالرتاثبديب
.-اإلماراتالعربيةاملتحدة-
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الطالب:في العبادات اإلمام المازري وآراؤه الفقهية - هبا :تقّدم جليليمحزة
وأصوله، الفقه يف املاجستري درجة لنيل اإلسالمية للعلوم القادر عبد األمري -جبامعة

م،تناولخالهلاآراءاإلماميفمسائلالعباداتمرتبةعلىوفق2002-2005قسنطينة،
.التبيويبالفقهي،وزّعفصوهلاعلىاألبوابالفقهية

اآلراء واالجتهادات األصولية للمازري من خالل كتابه إيضاح المحصول من  -
،ختّصصأصول1رسالةماجستريبكليةالعلوماإلسالمية،جامعةاجلزائر:برهان األصول

الطالب إعداد من الفقه، سنة: الوايل، الرزاق عبد تضمنتدراسة2010-2011: م،
املنثورةيفاملسائل ،ضمنمبحثمتهيدي،وثالثةفصول،كتابإيضاحاحملصولاألصولية

الشرعي،ويفالفصلالثايندرسآراءاإلماميفتعّرضيفالفصلاألولمنهاملباحثاحلكم
واالجتهادات اآلراء بدراسة الفصلالثالثفقدخّصه أما األلفاظ، بداللة املسائلاملتعّلقة

.األصوليةيفاملباحثاملتعّلقةباألدلةالشرعيةوالتعارضوالرتجيح
أمجعهاملايتعّلقبالدراسةاألصوليةوتعّدالرسالةاليتتقّدمهباالباحثمرادبوضاية

.لإلماماملازري،بلوحىتدراسةحياتهوسريتهالذاتية
 .دراسات في بناء الفروع على األصول/ 2

من العديد وحبثضمن اهتمام حمل األصول على الفروع بناء موضوع كان لقد
:الرسائلوالبحوثاألكادميية،نذكرمنها

وهيعبارة:-دراسة تاريخية تطبيقية منهجية  -لتخريج الفروع على األصو  -
للباحث ماجستري رسالة عن : بنشوشان، كليةعثمان الفقه، أصول إىلقسم هبا تقدم

واحد، يفجمّلد وهيمطبوعة بالرياض، اإلسالمية بنسعود حممد اإلمام جامعة الشريعة،
.بدارطيبةبالرياض

مذكرةتقدم:الفروع على األصولاإلمام صديق حسن خان ومنهجه في بناء  -
مسعودمجاديإىلكليةالعلوماإلنسانيةواالجتماعيةوالعلوماإلسالمية،قسم:هباالباحث

م،جعلهايفباب2012-2011العلوماإلسالمية،لنيلدرجةالدكتوراهيفالفقهوأصوله،
راسية،األولمنهايفترمجةصديقخان،وضبطمفاهيمالعنوان،وثالثةأبوابدمتهيدييف

لبيانمنهجهيفبناءالفروععلى:بيانمنهجهيفبناءالفروععلىاألدلةالشرعية،والثاين
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والثالث واملقاصدية، والفقهية األصولية القواعد على: الفروع بناء يف اإلمام منهج ضمنه
.قواعددفعالتعارض

.املنهجيوقداستفدتمنهاكثريامنناحيةالرتتيبوالتبويب
.عبتالمالمنهج : سادسا

اتباعاملناهجاآلتية،عليّفرضتإنطبيعةاملوضوعوأهدافه،وكذااخلطةاملرسومةله،
:واملزجبينها،وهي

،منكتباملازري،وذلكلتتبعواستقراءجزئياتاملوضوع:االستقرائيالمنهج  -1
.والكتباألخرىاليتنقلتعنه

فهمالنصوصومعانيها،وحتليلاملسائلمنأجل :التحليليالوصفي المنهج  -2
.ومناقشتها
لال:المنهج االستنباطي -3 حتمية نتيجة هو ميكنإذ فبه والتحليل، ستقراء

.استنباطاألحكام،واستخالصالنتائج
دعتإليهاحلاجةللمقارنةبنيآراءاإلماماملازرياألصولية:المنهج المقارن -4

.آراءومذاهبالعلماءقهية،ووالف
.البحث منهجية: سابعا

:ميكنتلخيصعملييفالبحثيفالنقاطاآلتية
اإللكرتوينبرواية- املنورة علىمصحفاملدينة اآلياتالقرآنية اعتمدتيفكتابة

وملأجعلهاحفصعنعاصم،وقدجعلتاسمالسورةورقماآليةيفاملنتبعداآليةمباشرة،
.اهلامش؛لئالتثقلاهلوامشخاصةمعهذاالعدداملعتربمناآلياتيف

قمتبتخريجاألحاديثواآلثارمنمظاهناباالعتمادعلىكتبالسنة،فماكان-
خّرجتهمنكتبيفغريمهاكانفيتبذكرهمنهما،وإذامنهايفالصحيحنيأوأحدمهااكت

.الشيخاأللباينأحكامواعتمدتيفذلكعلىاحلديث،احلكمعلىةاألخرى،معالسنّ
بيان- مع احلديث، الكتابوالبابورقم ختريجاحلديثمنمصادره عند أذكر

.اجلزءوالصفحة
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،ملألتزمبالرتمجةلكافةاألعالمالواردةأمساؤهميفالرسالة،خاصةاملشاهريمنهم-
.،وعندأولذكروإمنااكتفيتبالرتمجةلبعضهم

سواء- مذهب، يفكل إىلالكتباملعتمدة إثباتاملذاهبواألقوال الرجوعيف
.كتباألصولأوكتبالفقه

.ملألتزمبذكراخلالفالفقهييفكلمسألة-
املسائل- يف والفقهي األصولية، القواعد يف اخلالفاألصويل إيراد اقتصرتيف

.كمنغرضالبحثالفرعيةعلىذكراألقوالدوناألدلّة،إذليسذل
- والفقهية رأياملازرييفاملسائلاألصولية اخلالفيةحرصتعلىتوضيحوبيان

.بإفرادهبعنوان،وكتابتهبالبنطالعريض
قمتبوضعفهارسعلميةيفخامتةالرسالة،مشلتاآلياتالقرآنية،واألحاديث-

املرتجمهلميفالرسالة،وكذاوضعتالنبوية،واآلثارالواردةعنالصحابةوالتابعني،واألعالم
الرسالة، يف الواردة الفقهية للمسائل وفهرسا األصولية، والقواعد للمسائل إضافةفهرسا

.لفهرسبقائمةاملصادرواملراجع،وفهرساملوضوعات
األحاديثواآلثار- أما الرتتيبحبسبالسور، التزمتيففهرساآلياتالقرآنية

ملصادرواملراجع،فهيمرتبةحبسبحروفاملعجم،يفحنيرتّبتالقواعدواألعالموقائمةا
.وفقالتبويبالفقهيفهيمرتبةاملسائلالفقهيةحبسبورودهايفالبحث،أمااألصولية

.صعوبات البحث: ثامنا
اليت الصعوبات ومن كثرية، ومنهجية علمية وعوائق صعوبات من حبث خيلو ال

البحث،تشّتتاملاّدةالعلميةلإلماماملازري،وتشّعبمسائلالبحثواجهتهايفكتابةهذا
لكنوهللاحلمد املرّات، من البحثيفالعديد أخرىاالنقطاععن ومنجهة منجهة،
العقبات، تذليل يف ساهم مما املشرف، األستاذ يف والعون السند أجد ما دائما كنت

.خريتعاىلكلوتسهيلالصعوبات،جزاهاهلل
.لبحثخطة ا: تاسعا

 واملنهج املوضوع، طبيعة إىل هذااملّتبعبالنظر من حتقيقها األهدافاملرجو وكذا ،
.،مثخامتةبابنيدراسينيووضعخطةتتضمنمقدمة،وفصالمتهيديا،عليّالبحث،تعنّي
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.فيهوأمهيته،وكذااملنهجاملتبعللتعريفباملوضوع،وبيانأسباباختياره،فاملقدمة
وجاءيفالفصلالتمهيديترمجةلإلماماملازري،تناولتحياتهالشخصيةوالعلمية،

.وأهمشيوخهوتالميذه،وكذامؤلّفاته،مثمبحثيفضبطمفهومبناءالفروععلىاألصول
املازري،مننالباباألولبناءالفروععلىاألدلةالشرعيةعنداإلماميفحنيتضمّ

:خاللفصلني
القرآن،والسنة،:وهياألولمنهمايفبناءالفروععلىاألدلةاملتفقعليها،لفصلا

.واإلمجاع،والقياس،لكلدليلمنهامبحثخاص
،بتخصيصمبحثلكلالثاينيفبناءالفروععلىاألدلةاملختلففيهاجاءالفصلو

هي األدلة هذه دليل، امل: أهل وعمل قبلنا، من وشرع الصحايب، والعرف،قول دينة،
.واالستصحاب،وسدالذرائع،واالستحسان،واملصاحلاملرسلة،ومراعاةاخلالف

:صوليةعنداملازرييفثالثةفصولوتضّمنالبابالثاينبناءالفروععلىالقواعداأل
تعّرضتيفاألولُخّصبدراسةبناءالفروععلىقواعدالعمومواخلصوص،الفصل

املبحثاألولمنهلبناءالفروععلىقواعدالعام،ويفاملبحثالثاينذكرتمنهجاإلماميف
وخّصصتاملبحثالثالثل التخصيص، قواعد على الفروع دراسةبناء األصوليةالقواعد

.ةبداللةاخلاصّملتعلقا
قواعداملنطوقواملفهومفروععلىقواعداحلقيقةواجملاز،والثاينتضّمنبناءالالفصلو

عنداإلماماملازرييفثالثةمباحث،حيثجاءيفاملبحثاألولبناءالفروععلىقواعد
احلقيقةواجملاز،وجاءيفاملبحثالثاينبناءالفروععلىقواعداملنطوق،يفحنيكاناملبحث

.الثالثيفبناءالفروععلىقواعداملفهوم
عنددراسةبناءالفروععلىقواعددفعالتعارضخّصصتهلفقدالفصلالثالثأما

دفعه، التعارضوطرق معىن بيان يف كان منها األول مباحث، أربعة خالل من املازري،
الفروععلىقواعد ببناء واملبحثالثالثُخّص اجلمع، الفروععلىقواعد والثاينيفبناء

.علىقواعدالرتجيحالنسخ،أمااملبحثالرابعفكانيفبناءالفروع
.وتوصياتهحوصلةألهمنتائجالبحثاخلامتةتضّمنتيفحني
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وإنكنتملآُلجهدايفمعاجلةقضاياالبحثومسائله،فإنهمعذلكملخيُلمن
والكمالهلل-عيبونقص،فمامنحبثإالوفيههفوات،ومامنكاتبإالولهعثرات

ابفمناهللوحدهوبتوفيقه،وماكانفيهمنخطأ،لذلكفماكانفيهمنصو-وحده
.فمننفسيومنالشيطان

املقامألمحداهلل بكتابة-جّلوعال-وإينيفهذا إيّاي،ومّنهعلّي علىتوفيقه
أنيرزقنا-جّلوعال-هسألأومناحلولوالقّوة،-تباركوتعاىل-هذاالبحث،وأبرأإليه

 يف باحلقّ،الدينالفقه ووالبصرية ، ينفعنا، ما يعلمنا علمناوأن مبا ينفعنا وأن حيسّ، نأن
ىصلّوالقادرعليه،ذلكويلّ،إنهومهحجةلناالعليناأنجيعلماسنقدّ،ونياتنامقاصدناو

.ناحممد،وعلىآلهوصحبهأمجعنيعلىسيدوسّلماهلل
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 الفصل التمهيدي

ترمجة اإلمام املازري وضبط 

 مفهوم بناء الفروع عىل األصول

 

 :مبحثانوفيه 

 .ترمجة اإلمام املازري: األول املبحث

 .ضبط مفهوم بناء الفروع عىل األصول: الثاين املبحث
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إن الكتابة يف أي موضوع تستدعي البدء بتوضيح املفاهيم واملصطلحات املكّونة 
تشّكل مفاتيح البحث، وطبيعة املوضوع املقّدم تقتضي منا التمهيد له بالبحث  لعنوانه، واليت

 :يف أمرين

والعلمية، حبكم  شخصيةترمجة اإلمام املازري مبا يوّضح جوانب من حياته ال :األول
 .هطالبأنه الشخصية اليت تدور حوهلا فصول البحث وم

 :البحث، كما يلي بيان وتوضيح معاين املفردات املشّكلة لعنوان :الثاني

 .وما يرادفها يف هذا الفنّ " البناء: "معىن كلمة -

 .، وما يقصد به يف البحث"الفروع: "معىن لفظ -

 .واملراد به يف البحث" األصول: "معىن مصطلح -

 .وذلك من أجل تقريب وضبط املفاهيم

 :لذلك فقد جاء هذا الفصل يف مبحثني، كاآليت

 .ملازريترمجة اإلمام ا: املبحث األول

 .ضبط مفهوم بناء الفروع على األصول: املبحث الثاين
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 .1ترجمة اإلمام المازري: المبحث األول

البحث : منهما األولالبحث يف حياة أي عَلم يتطّلب البحث يف جانبني؛  :تمهيد
ته، أنشنسبه، ومعرفة ما يتعّلق مبولده و يف حياته الشخصية؛ من حيث حتقيق امسه، وإثبات 

شيوخه، وماذا كانت  ية؛ كيف كان طلبه للعلم، ومن همالبحث يف حياته العلم :ثانيوال
تركته من تأليف الرجال والكتب، وهذان اجلانبان من حياة املازري ما يتناوهلما هذا املبحث، 

 .من خالل املطالب اآلتية

 .، وأسرته ونشأتهاسمه ونسبه: المطلب األول

 .اسمه ونسبه: الفرع األول

 .اسمه: أّوال

 2.حممد بن علي بن عمر بن حممدهو 

 .نسبه: ثانيا

 .مث املهدوي ،التميمي، املازري

                                                           

، وأيضا "اإلمام املازري"حسن حسين عبد الوهاب يف كتابه  اعتمدت يف الرتمجة للمازري بصفة أكرب على ما كتبه -1
يق كتاب ، والشيخ حممد املختار السالمي يف مقدمة حتق"املعلم"الشيخ الشاذيل النيفر يف مقدمة حتقيق كتاب  ما كتبه

 ".اإلمام املازري وآراؤه األصولية"، إضافة إىل ما كتبه الباحث مراد بوضاية يف رسالته "شرح التلقني"
دار : بريوتحممد أبو األجفان وحممد الزاهي،  :فهرس ابن عطية، حتقيق أبو حممد عبد احلق بن غالب،: ابن عطية -2

فهرست : الغنيةبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب، أ: القاضي عياض، (319)م، 3891، 2الغرب اإلسالمي، ط
 ،(312) ،م3892-ه3042، 3ط دار الغرب اإلسالمي،: بريوتماهر زهري جرار،  :، حتقيقشيوخ القاضي عياض

: بريوت إحسان عباس، :حتقيق ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانأبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم،  :ابن خلكان
سري أعالم مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان،  :الذهيب، (0/292)م، 3813، 3ط ،دار صادر

-24/340)م، 3892-ه3042، 1مؤسسة الرسالة، ط: ، حتقيق مجاعة بإشراف شعيب األرناؤوط، بريوتالنبالء
: ي مصطفى، بريوتأمحد األرناؤوط وترك: ، حتقيقالوايف بالوفياتصالح الدين خليل بن أيبك، : الصفدي، (342

املذهب يف معرفة أعيان علماء  الديباج: ابن فرحون، (0/334)م، 2444-ه3024، 3دار إحياء الرتاث العريب، ط
وما  110) م،3881-ه3031، 3دار الكتب العلمية، ط: مأمون بن حميي الدين اجلنان، بريوت: املذهب، حتقيق

 .(بعدها
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 .1نسبة إىل قبيلة بين متيمف" ميميتّ ال" أّماف -

 :العروس، قال صاحب تاج جبزيرة صقلية مدينة فنسبة إىل مازر "املازري"وأّما  -
زايه كما يف شرح الشفا وغريه، وقد تكسر : ، بلد باملغرب بصقلية، قال شيخنامازر كهاجر"

 .2"بن علي بن عمر التميمي املازري منها اإلمام أبو عبد اهلل حممد

اي مفتوحة وقد تكسر بفتح امليم وبعدها ألف، مث ز : "قد ضبطها ابن خلكان فقالو 
صقلية، تلي قوصرة، مازر مدينة جبزيرة : "وض املعطاروقال صاحب الر  ،3"أيضا، مث راء

مازر مدينة مشهورة على الساحل املوازي إلفريقية، وهي من مدينة بلرم يف و بينهما جمرى، 
السفن فيه، وهي مدينة فاضلة شاخمة ال شبه هلا وال مثال يف شرف  ، وهبا واد ترسواجلنوب

 .4.."يف مجال اهليئة والبناء االنتهاءاحملل، إليها 

وإمنا هو  ،يس من مواليدهافمعناه أنه ل ؛"نزيل املهدية" أو" املهدوي": وأما قوهلم -
فأصبح ينسب إليها بعد نسبته إىل بلده  ،من مواليد صقلية، مهدوي املسكن استوطن املهدية

 . كما سيأيت عند ذكر مكان والدته ،األصلي مازر

 .كنيته:ثالثا 

كىّن هبا من غري أن يكون له ولد وهي كنيته اليت تَ  ،يكىن اإلمام املازري بأيب عبد اهلل
قد ذكر هذا يف بعض  ‘وإمّنا هي طريقة املغاربة يف التكيّن، واملازري  ،"بد اهللع"امسه 

                                                           

، األنسابعبد الكرمي بن حممد بن منصور، : السمعاين :أيضا نظروا .0/292 وفيات األعيان،: ابن خّلكان -1
: كحالة  ،(1/19) م،3894-ه3044، 2دار حممد أمني دمج، ط: عبد الرمحن املعلمي اليماين، بريوت: حتقيق

 .(وما بعدها3/321)م، 3819، 2دار العلم للماليني، ط: القدمية واحلديثة، بريوت معجم قبائل العربعمر رضا، 
أمحد عبد الستار فراج وآخرون، : من جواهر القاموس، حتقيق تاج العروس حممد بن حممد بن عبد الرزاق،: زبيديال -2

 .(30/324) م،3812-ه3192، 3احلكومة الكويتية، ط: الكويت
 .(0/292) املصدر السابق،: ابن خلكان -3
إحسان عباس، : عطار يف خرب األقطار، حتقيقأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم، الروض امل: احلمريي -4

 .(223)م،  3894، 2مؤسسة ناصر للثقافة، ط: بريوت
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ف البغداديني أن ر  ف املغاربة فيمن امسه حمّمد أن يكىّن بأيب عبد اهلل، وع  ر  ع  : "دروسه فقال
 .1"كاألهبرّي وابن الطّّيب  ،بأيب بكريكىن 

 .لقبه:رابعا

كما نقل ذلك - مما اختص به املازري هوو  ،"اإلمام"اللقب الذي يعرف به املازري 
طلق لقب اإلمام يف املذهب املالكي إذا أ  حىت صار  ، -أصحاب املذهب كخليل وشرّاحه 

 .2مل ينصرف إال إليه

 .3"وال يسمى باإلمام أحد يف إفريقية سواه: "وقال احلمريي

ر اإلمام ، وصامن املغرب إفريقية وما وراءهاأهل هو إمام وهذا " :قال ابن فرحونو 
 .4"ال يعرف بغري اإلمام املازريف ا له رضي اهلل تعاىل عنهلقب

يا : قيل أنه رأى رؤيا، فقال" :يف املداركأنه قال القاضي عياض  ونقل الذهيب عن
 .5"ع صدرك للفتياما يدعونين به؟، إهنم يدعونين باإلمام، فقال وس   رسول اهلل أحق  

 :يته اثنان من العلماء كانا معاصرين لهنسبته وكنوقد شارك اإلمام املازري 

هو أبو عبد اهلل محمد بن أبي الفرج المازري الصقلي المعروف  :أحدهما -
صقلي األصل، وسكن قلعة بين محاد، مث خرج إىل الشرق فدخل العراق وسكن  :بالذّكي

ده كان فهما متقدما يف علم املذهب واللسان، أخذ عن شيوخ بلأصبهان إىل أن مات هبا،  
ابن الفرج " :وأخذ بالقريوان عن السيوري، واخلرقي وغريمها، وحكي أن السيوري كان يقول

                                                           

عبد اهلل حممد التمسماين، : إىل مقاصد حديث احلبيب، حتقيق إرشاد اللبيبحممد بن أمحد بن علي، : ابن غازي -1
 .(234)م، 3898-ه3048، 3وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط :املغرب

، (ت.د)، (ط.د)دار الفكر، : ، بريوتشرح اخلرشي على خمتصر خليلأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل،  :اخلرشي -2
(3/03.) 

 .(223) ،الروض املعطار: احلمريي -3 
 .(112) املذهب، الديباج: ابن فرحون  -4
 .م يف املطبوع من املدارك، وال يوجد هذا الكال(24/341): سري أعالم النبالء: انظر. نقل هذا النص الذهيب -5
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ان الفاسي، يت أبا بكر بن عبد الرمحن، وأبا عمر أتقول هذا وقد ر : حفظ من رأيت فقيل لهأ
 .1"فقال هو أحفظ من رأيت

هو أبو عبد اهلل محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي  :الثاني -
، ومسع احلديث عن أيب بكر أخذ عن شيوخ صقلية :لصقلي المازري اإلسكندريا

ه الربهان أليب املعايل، واملهاد يف فيشرح  ؛البيان :الطرطوشي، له تصانيف يف الكالم منها
 . 2شرح اإلرشاد

 .مولده: الفرع الثاني

 :وهذا يتطّلب البحث يف سنة والدته، ومكان ذلك

اإلمام املازري إال أنه ليس  برتمجة كثرة املصادر اليت اعتنت  رغمفإنه  :أما سنة والدته
 .3(ه 211)سنة كانت وفاته   أنعلى  مجيعها اتفقت وإنسنة والدته،  إىل شرييما  افيه

والدته  ، فتكون4بثالث ومثانني سنة فاتهد سن املازري عند و قول من حدّ  وبالنظر إىل
 .(ه 021)سني وأربعمائة للهجرة يف حدود سنة ثالث ومخ

 :فقد اختلف يف ذلك :همكان والدتا أمّ و 

وجزم بذلك يف قوله عند ترمجة  ،حدد احلافظ الذهيب مكان والدته باملهدية فقد -
 .وقد انفرد الذهيب هبذا القول، 5" تمبدينة املهدية بإفريقية وهبا مامولده " :اإلمام املازري

كابن خري ازري  مام املرين لإلخاصة منهم املعاص ،كالم املتقدمني  واملتأّمل يف -
اعتربوا املهدية حيث ، جيده خمالفا ملا قاله الذهيب ،والقاضي عياض ،وابن عطية ،اإلشبيلي

                                                           

وزارة األوقاف والشؤون : املغرب، ابن تاويت الطنجي وآخرون: ، حتقيقوتقريب املسالك ترتيب املدارك: عياض -1
 .(342-9/343) ،م3892-ه3042، 3، طاإلسالمية

 .(وما بعده 24/340) ،سري أعالم النبالء :الذهيب: انظر ترمجته يف -2
 .(24/342) املصدر السابق،: الذهيب، (292/)0، ات األعيانوفي: ابن خلكان :انظر -3
 .(0/292) املصدر السابق،: ابن خلكان -4
 (.24/341)املصدر السابق، : الذهيب -5
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ابن  ، وهذا ما عرب عنهمازر ستوطنها بعد بلده األصلياوأنه نزهلا و  ،موطنه الثاين بعد مازر
، 2"مستوطن املهدية" :وله، والقاضي عياض بق1"املازري مث املهدوي: "خري اإلشبيلي بقوله

 .3"هديةاملازري الساكن بامل:"حيث قالوابن عطية 

؛ مدينة يف جزيرة نزل املهدية من بالد إفريقية، أصله من مازر" :ابن فرحونقال و 
 .4"صقلية

ومن مفاخرها أن منها " :، حيث قاليف وصفه ملازر ونفس األمر حكاه احلمريي
املعلم بفوائد )ن علي بن إبراهيم التميمي املازري  صاحب الفقيه اإلمام أبا عبد اهلل حممد ب

 .5"وغري ذلك، نزيل املهدية  (شرح التلقني) و (مسلم

 .6وذكر ذلك أيضا مجاعة من أصحاب املذهب

هم أقرب الناس  وأن أصله من مازرن القائلني بأن املازري مستوطن املهدية باعتبار أو 
والقاضي عياض، وما عزز قوهلم   ،وابن عطية ،شبيليكابن خري اإل  ،إليه باعتبارهم تالميذه

يف اجلزم بأن والدته كانت  7كتصريح ابن فرحون وغريه بأصله، جيعل رأي بعض الباحثني
 .السابقة املعضدة هلذا القول لالعتباراتقويا  مبازر

 .أسرته ونشأته:الثالث الفرع

                                                           

حممد : ، حتقيقفهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين،: ابن خري اإلشبيلي -1
 (.312)م، 3889-ه3038، 3كتب العلمية، طدار ال: فؤاد منصور، بريوت

 (.12) ،الغنية: عياض -2
 (.319) الفهرس، :ابن عطية -3
 (.110)، الديباج املذهب: ابن فرحون -4
 (.223)، الروض املعطار :احلمريي -5
يف تاريخ الفقه  الفكر الساميحممد بن احلسن، : ، احلجوي(3/03)شرخ اخلرشي على خمتصر خليل، : اخلرشي -6

 (.0/21) ه،3102 ،(ط.د)إدارة املعارف، : املغرب ،اإلسالمي
الدار : تونس ،الشاذيل النيفر: املعلم بفوائد مسلم، حتقيق: املازري: ضمن مقدمة حتقيق املعلم للشاذيل النيفر -7

 (.3/11)م، 3899، 2التونسية للنشر، ط
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 ،اآلفاق، وذيوع صيته رغم مكانة اإلمام املازري بني علماء اإلسالم، وبلوغ شهرته
، وبقيت كتنفها الغموض يف حياتهيخبار أسرته ظلت من اجلوانب اليت إال أّن نشأته األوىل وأ

 هل كان يف كذلك مكان نشأته األوىل  ،فيه جمهوالوالوسط العائلي الذي ترعرع أخبار أسرته 
 ؟أم يف املهدية بعد هجرهتا ؟سرتهصقلية قبل أن هتاجر أ

ن أن أسرته هاجرت من صقلية إىل إفريقية بعد اضطراب األوضاع، والغالب على الظ
الء النرمان عليها، وهلذا السبب نفسه فارق الكثري من يواختالل األحوال يف تلك البالد واست

 .1مسلمي صقلية جزيرهتم، والتجؤوا إىل األصقاع اإلسالمية

العشرين سنة، أي ر غري أن الثابت أن اإلمام املازري كان يف املهدية وهو يف عم
يقول  ،وذلك لوجود قصة يرويها اإلمام املازري يشري فيها إىل ذلك ،(ه011)حوايل سنة 

وقد كنت يف سن احلداثة وعمري عشرون عاما، وقع يف نفسي أن القراءة يف الشفع " :فيها
إمنا يتوجه يف حق من  االستحبابوأن  الليل،حب تعيينها، إذا كانت عقب هتجد بال يست

عقب فراغه من عدد  يصلي الرتاويح يف رمضان أن يوتر ر على شفع الوتر، فأمرت مناقتص
فتماأل املشايخ  عقبيه، الذي يقوم به فيه ويوتر األشفاع ويأيت جبميع العدد مقرونا باحلزب

وكان ممن يقرأ علي ويصرف  - على إنكار ذلك واجتمعوا بالقاضي البلدب املفتون حينئذ
ملناظريت إال أن جيتمعوا  م، وسألوه أن مينع من ذلك فأىب عليه- إيل الفتوى فيما حيكم به
 .2"على املسألة فأبوا وأىب

املهدية وهو يف سن  :أي ،ففي هذه القصة دليل على أن اإلمام املازري كان بالبلد
ده كما أشرنا حيث أن قاضي املهدية آنذاك كان تلميذه، وباعتبار أن سنة ميال ،العشرين

للمعطيات السابقة، وبإضافة العشرين سنة لسنة  (ه021) سنةبالتقريب  سابقا كانت
 .(ه011)كانت يف حدود سنة   امليالد نتوصل إىل أن احلادثة

 .أن أسرة املازري هاجرت إىل املهدية قبل هذه السنة هذا ما يدّل علىو 

                                                           

 (.24) ،(ت.د)، (ط.د)قية، دار الكتب الشر : ، تونساإلمام املازري: حسن حسين عبد الوهاب -1
م، 2449م و3881، 3دار الغرب اإلسالمي، ط: حممد املختار السالمي، بريوت: شرح التلقني، حتقيق: املازري -2
(2/2/190-192.) 
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 ما العلم، إال ، رغم املصادر الكثرية املرتمجة هلذافما تزال جمهولةأما عن حالته العائلية 
وأن   ،ذكر أهنما من أحفاد اإلمام املازري ،ذكره صاحب شجرة النور عند ترمجته لعلمني اثنني

 .كليهما توىل القضاء والفتيا

بن عبد احلق املهدوي من أحفاد اإلمام  اهلل أبو حممد عبد": فإنه :أما األول -
مث قاضي العادل، أخذ عن شيوخ بلده اإلمام الفقيه الفاضل العامل ال ،والدةعليه له  ،املازري

 .1"(ه298)وهبا تويف سنة  شبيلية مث مراكشانتقل إىل املغرب، وويل قضاء إ

 من ،أبو حممد عبد احلق بن عبد اهلل بن عبد احلق املهدوي" :فهو :أما الثانيو  -
ق املهيب ، املصيب يف احلاإلمام الفقيه احلافظ النظار البصري باألحكام ،أحفاد اإلمام املازري

املعظم، أخذ عن والده وغريه، توىل قضاء غرناطة مث إشبيلية مث مراكش له كتاب يرد فيه على 
 .2"(ه113)ابن حزم دل على حفظه وعلمه، تويف مبراكش سنة 

 خاللمن  يظهرصباه، وهذا ما  نشأ على طلب العلم منذاألكيد أن املازري أن  غري
يا حني راهقت صبأذكر أين كنت  قدلو : "قوله ن ذلكميف بعض دروسه وأماليه،  استطراداته

 .3..."احللم بني يدي إمامي يف األصول رمحة اهلل عليه

 االختالفذكره يف جواب مطول له يف بيان خطر حكاية اإلمجاع أو أيضا ما ا نهوم
قني خائفني من اهلل سبحانه، ومن ولكنا شاهدنا يف هذا أئمة متّ " :حيث قال ،قمن غري حتقّ 

زمن الصبا رمبا هجس يف نفوسنا أن ذلك ضرب من ته يف الشرع حىت إنا كنا يف خرب 
 .4"وأخذنا نفوسنا ببعض حزمهمالوسواس، تعلمنا منهم 

                                                           

، 3دار الكتب العلمية، ط: الزكية يف طبقات املالكية، بريوت شجرة النورحممد بن حممد بن عمر، : خملوف -1
 (.3/234) م،2441-ه3020

 (.3/201)، نفسه رجعامل -2
، مع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغربواجلا املعيار املعربأبو العباس أمحد بن حيىي، : الونشريسي -3

-1/111)، م3893-ه3043، (ط.د)دار الغرب اإلسالمي، : مجاعة بإشراف حممد حجي، بريوت: حتقيق
110.) 

 ،م3880، (ط.د)الدار التونسية للنشر، : الطاهر املعموري، تونس: وحتقيق مجع، فتاوى املازري: املازري -4
 (.0/033) املصدر السابق،: وانظر أيضا الونشريسي، (242)
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 .وفاته: الرابع الفرع

يف شهر كانت  ‘اإلمام املازري  الذي اتفقت عليه مصادر الرتمجة أن وفاة  
، ويف بعضها أنه تويف وله ثالث ، عن عمر ناهز الثمانني سنة(ه211)ربيع األول سنة 

 .1، وقد كانت وفاته باملهدية، ودفن باملنستريومثانون سنة

 :ته فقد كان حمال للخالف على ثالثة أقوالفاأما يوم و 

وهو قول القاضي عياض  ،أنه تويف يوم السبت الثالث من ربيع األول :القول األول
 .2..."ليوم السبت الثالث من ربيع األو  ‘تويف " :حيث قال

 .أنه تويف يف اليوم الثامن عشر من شهر ربيع األول :القول الثاني

 .أنه تويف يوم اإلثنني الثاين من شهر ربيع األول :القول الثالث

تويف يف الثامن عشر من شهر " :ابن خلكان يف قوله احكامه الثاين والثالث والقوالن
 .3..."م اإلثنني ثاين الشهر املذكورربيع األول سنة ست وثالثني ومخسمائة، وقيل تويف يو 

جلزمه بسنة الوفاة دون ذكر اخلالف،  قرب للصوابقول القاضي عياض أ ولعلّ 
 .4من اإلمام باعتباره أحد تالمذته ولقربه

 .تهطلبه للعلم ورحال :الثاني طلبالم

 طلبه للعلم:األول الفرع

ت معامل النجابة تظهر وبدأواحلرص على طلب العلم، عرف املازري بالذكاء املتوقد، 
 :على باكر عهده مبرابع العلمعليه منذ صغره، ومما يدل 

                                                           

 .(342/ 24) ،سري أعالم النبالء: الذهيب، (0/292) :وفيات األعيان :ابن خلكان: انظر -1
 (.12)الغنية، : عياض -2
 (.0/292) املصدر السابق،: ابن خلكان -3
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، كلية الشريعة، رسالة دكتوراه، اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية -4

 (.01)، ه3023، أمحد حممود عبد الوهاب الشنقيطي: إشراف
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ولقد أذكر أين كنت صبيا حني راهقت احللم بني يدي إمامي يف ": ‘ قوله -
: األصول رمحة اهلل عليه، وكان أول يوم من رمضان، وبات الناس بغري عقد نية للصيام فقلت

ض أصحاب مالك يف رواية شاذة، فأخذ بأذين إن هذا اليوم ما نقضيه على مذهب بع
إن قرأت العلم عن هذا فال تقرأه، فإنك إن اتبعت فيه بنيات الطريق جاء  :أستاذي وقال يل

 .1"زنيديق، هبذه اللفظة تصغري زنديقمنك 

حيث  ،ختالف من غري حتققيف بيان خطر حكاية اإلمجاع أو االوقوله كما سبق  -
حىت  اهلل سبحانه، ومن خربته يف الشرعئمة متقني خائفني من أا ولكنا شاهدنا يف هذ" :قال

إنا كنا يف زمن الصبا رمبا هجس يف نفوسنا أن ذلك ضرب من الوسواس، تعلمنا منهم 
 .2"ذنا نفوسنا ببعض حزمهمأخو 

 :قال حيث، -وقد سبقت  - يف مسألة تتعلق بالقراءة يف الشفع أيضا ما ذكره -
وعمري عشرون عاما، وقع يف نفسي أن القراءة يف الشفع ال وقد كنت يف سن احلداثة "

إمنا يتوجه يف حق من اقتصر  االستحبابإذا كانت عقب هتجد بالليل، وأن  حب تعيينهايست
عقب فراغه من عدد األشفاع  يصلي الرتاويح يف رمضان أن يوتر على شفع الوتر، فأمرت من
ه، فتماأل املشايخ املفتون بيه فيه ويوتر عقاحلزب الذي يقوم بويأيت جبميع العدد مقرونا ب

وكان ممن يقرأ علي ويصرف الفتوى فيما  - حينئذ بالبلد على إنكار ذلك واجتمعوا بالقاضي
ملناظريت على املسألة إال أن جيتمعوا  م، وسألوه أن مينع من ذلك فأىب عليه- حيكم به إيل

 .3"فأبوا وأىب

وذكر " :وحكاه عنه الشيخ خليل حيث قال ،ةماذكره يف تعليقه على املدونأيضا  -
ويلة واملهدية، وهنبوا األموال، ، ملا فتح الروم ز وأربعمائةاملازري أنه نزل عندهم سنة مثانني 

وكثرت اخلصومات مع املرهتنني والصناع، ويف البلد مشايخ من أهل العلم متوافرون، فأفىت 
وكان : أخذه الروم، وأفتيت بتصديقهم، قالن ما عنده قد أبتكليف املرهتن والصانع البينة  

                                                           

 (.110-1/111) ،املعيار املعرب: الونشريسي -1
 (.0/033)ملصدر السابق، ا: الونشريسي، (242)الفتاوى، : املازري -2
 (.192 -2/190) ،شرح التلقني :املازري -3
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شيخ  خالفين حىت شهد عنده عدالن أن القاضي حينئذ يعتمد فتواي، فتوقفت لكثرة من
 االحرتاق اجلماعة السيوري أفىت مبا أفتيت به، مث قدم علينا كتاب املنتقى للباجي فذكر فيه يف

 .1"به فتيتأمثل ما 

بالعلم يف واهتمامه رمحه اهلل انشغال املازري فمن هذه النصوص يتبني لنا جليا     
يصرف الفتوى إليه، كان قاضي بلده   قه ونبوغه املشهود له يف زمانه حىت أنّ سن مبكرة، وتفوّ 

إبداء الرأي يف بعض  ومل متنع حداثة سن املازري من ،وحيكم بفتواه وعمره عشرون سنة فقط
 فقد تصدروزيادة على ذلك عليهم، ب يوالتعق على مشايخ املهدية واالختالفاملسائل 

 .حىت كان القاضي نفسه من تالميذه للتدريس والفتوى وهو يف هذه السن

 رحالته: الثاني الفرع

بن  يوسف ما ذكره ، غرييذكر أغلب من ترجم لإلمام املازري شيئا عن ارحتاله مل
 .2لبالد اليت سافر إليهاحيدد ا أن دون، سافر البالد من أنه تغري بردي

أنه مل تكن له  -كما ذكر العديد من الباحثني   - يغلب على الظنالذي لكن 
ذلك ما نقله ل، ويشهد 3وانعدام األمن يف الطريقالضطراب األوضاع،  وذلك ؛رحالت

د خطر يل يف كتبت إليه وق  :وسئل الصائغ من قبل املازري فقال" :الونشريسي حيث قال
، وقد بقيت يف ذلك حريان لتعذر الطريق يف الرب ملت ركوب البحرجاز وأاحلركة إىل احل

 ؟البحر للحج على ما فيه من أغرار منه اخلوف، فكيف ترى يف ركوب وأدركين

نفعكم اهلل باعتقادكم وجعل ثوابكم اجلنة وال خيب اهلل الرجاء، : فأجاب عن ذلك
مثل  الدنيا واآلخرة بال حمنة، رغبيت ريخمثر مثرة أم من وأعطاك ،وأجاب لكم وفيكم الدعاء

                                                           

خليل بن : خليل، (19) ،ق324: اخلزانة العامة بالرباط، رقم: التعليقة على املدونة، خمطوط، الرباط: املازري -1
ه للمخطوطات أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز جنيبوي: حتقيق، إسحاق اجلندي، التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب

 .(9/128) ،املعيار املعرب: الونشريسي، (1/301)م، 2449-ه3028، 3وخدمة الرتاث، ط
وزارة الثقافة، : يف ملوك مصر والقاهرة، مصر النجوم الزاهرة يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل،: ابن تغري بردي -2
 (.2/218) ،(ت.د)، (ط.د)
 (.22-23)ألصولية، اإلمام املازري وآراؤه ا: مراد بوضاية -3
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وما ذكرته من أمر احلج فاصرب حىت يظهر للطريق والسفر ..، والدنيا قريب أمرهاما رغبتكم
 .1"نادك وأعظم لك األجر، وباهلل استعوجه، واهلل يأجرك على اعتق

هذا السؤال " :يف زمانه فأجابوقد سئل اإلمام املازري نفسه عن سقوط فرض احلج 
فى جوابه، وال ميكن حملصل أن يطلق القول فيه، ولكن الذي ال خيفى أن احلاج مىت ال خي

ن يقع يف املنكرات أو إسقاط أأن يفنت يف دينه و  وجد السبيل، ومل خيف على نفسه وماله
 .واجبات من صلوات وغريها، فإنه ال يسقط وجوب عنه

 ؛ذل الكثري من مالهن كان خياف على نفسه اهلالك أو ال يصل إىل ذلك إال ببوإ
ساقط يف هذه  به ضررا شديدا، فإن احلج والغرامة جتحف مباله وتضر ،لظلمة يف الطريق

 ،يضا يقع يف ترك الصلوات حىت خترج أوقاهتاأاحلال على ما نص عليه أصحابنا، وإن كان 
سقط  أويأيت ببدل يف وقتها ومل يوقعه يف ذلك إال السفر للحج، فإن هذا السفر ال جيوز وقد

 .2..."عنه فرض احلج

ظهر تعذر الطريق للسفر، حىت ألداء فريضة احلج، نظرا ي  ما ففي هذين النصني 
الختالل األوضاع األمنية، فإن كان ذلك يف حق ما هو ركن من أركان اإلسالم، الذي 

يتعني أن الرحلة كانت شبه مستحيلة يف  ،أسقطه املازري وشيخه يف خضم تلك الظروف
 .3ذاتويف ذلك املصر بال ،ذلك العصر

 .وتالميذه شيوخه :الثالث مطلبال

 .شيوخه: األول الفرع

ذكر ثبت مطول ليس فيها  اعتنت بالرتمجة للمازريجيدر التنبيه إىل أن املصادر اليت 
و أ ،املازري إلمامسواء من تالميذ ا ،بذكرهم االعتناءلقلتهم وإمنا لعدم  ال ؛لشيوخ املازري

غريه ) أو، (شيوخناعض ب) ، أو(أشياخيبعض ) :قد كان كثريا ما يقول، فنفسهه من كالم

                                                           

 (.011-3/012) املعرب،املعيار : الونشريسي -1
 (.010-3/011: )املصدر نفسه -2
 (.21)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية -3
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لفاظ مبهمة األ تتلمذ على شيوخ عدة إال أنه يرتكداللة على أنه ويف هذا  ، (من األشياخ
 من أشياخه بامسيهما ومها ، إال ما كان من كثرة ذكره لشيخني1دون أن يعني شيوخه

 أخذ عن اللخمي وأيب حممد ابن عبد" :قال حني قاضي عياضن اللذان ذكرمها الاالشيخ
 .2"فريقيةاحلميد السوسي وغريمها من شيوخ إ

 :بعض شيوخهلوفيما يلي ثبت 

 :3(ه874ت) أبوالحسن اللخمي -3

صفاقسي عروف باللخمي، قريواين املولد، هو أبو احلسن علي بن حممد الربعي امل
لنظر واألدب واحلديث، قال قه واالدار، رئيس علماء إفريقية يف وقته، كان من أهل الف

كان ذا حظ من األدب واحلديث، جيد النظر، حسن الفقه، جيد الفهم، كان " :عياض
، فقيه وقته، وأبعد الناس صيتا يف بلده، وبقي بعد أصحابه، فحاز رئاسة بالد إفريقية مجلة

ه تعليق كبري ول..وتفقه به مجاعة من الصفاقسيون وغريهم، وأخذ عنه أبو عبد اهلل املازري
على املدونة مساه التبصرة، مفيد حسن، وهو مغرى بتخريج اخلالف يف املذهب، واستقراء 
األقوال، ورمبا تبع نظره فخالف املذهب فيما ترجح عنده، فخرجت اختياراته عن كثري من 

 .4"قواعد املذهب، وكان حسن اخللق، مشهور الفضل، تويف سنة مثان وسبعني 

 :5(ه844ت)صائغ عبد الحميد ال -2

أبو حممد عبد احلميد بن حممد القروي املعروف بابن الصائغ، قال عنه القاضي 
تفقه بالعطار وابن حمرز واملويل  ا بكر بن عبد الرمحن وأبا عمران،أدرك صغريا أب" :عياض

                                                           

 .(3/3/21)مقدمة حتقيق شرح التلقني، : حممد املختار السالمي -1
 (.12) ،الغنية :عياض -2
أبو زيد عبد : الدباغ، (289) ،الديباج املذهب: ابن فرحون، (9/348)، املدارك ترتيب: عياض :انظر ترمجته يف -3

مكتبة اخلاجني، : إبراهيم شبوح وآخرون، مصر: يف معرفة أهل القريوان، حتقيقمعامل اإلميان الرمحن بن حممد بن علي، 
 (.1/388)م، 3819-ه3199، 2ط
 .(9/348)، قباسلا ردصملا: عياض -4
: الدباغ، (214) ،قباسلا ردصملا: ابن فرحون، (341-9/342) ،قباسلا ردصملا: عياض: ترمجته يف انظر 5
 .(3/310)، الزكيةشجرة النور : خملوف، (1/244) ،قباسلا ردصملا
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روي، وكان فقيها، فهما، فاضال، أصوليا، زاهدا، نظارا، التونسي والسيوري ومسع أبا ذر اهلو 
د الفقه، قوي العارضة، حمققا، له تعليق على املدونة، أكمل هبا الكتب اليت بقيت على جي

التونسي، وبه تفقه أبو عبد اهلل املازري املهدوي، وأبو علي بن علي بن الرببري، وأبو احلسن 
حلسن أبو بكر بن عطية، وأصحابه يفضلونه على أيب ا أهل األندلسمن اجلريب، وأخذ عنه 

 .1"نه تفضيال كثريااللخمي قري

 :2أبو الحسن ابن القديم -3

وقد قلت يوما للشيخ أيب احلسن ابن القدمي وهو إمام " :يف املعيار قول املازري ذكر
األصوليني يف عصره، ومسعت الشيخ أبا احلسن اللخمي يثين عليه وعلى تقدميه يف الورع 

: كره، فسكت عين وقلت لهوالدين، اإلمجاع على كذا، ووقع يف نفسي أن ذلك مما ال ين
 مالك ال جتيبين فيما ذكرته؟ ،أصلحك اهلل

اإلمجاع على كذا مل ننقل أنا  يا بين أنت إذا قلت :فأخذ بثيايب وضمين إليه، وقال
وإذا قلت أنا اإلمجاع على كذا نقلته أنت عين، فصار حجة اهلل يف أرضه، فشتان بيين  ،عنك

حكاية اإلمجاع من غري حتقيق وال ضبط   من تغليظ وبينك، وجرى يف اجمللس ما يطول ذكره
 .3"كما جيب

 - فيما وقفنا عليه من كتب الرتاجم - يس يوجدالشيخ فل أما فيما خيص ترمجة هذا 
اإلمام ، وأن بإمام األصوليني يف عصرهإياه وصفه و  له املازري يف شهادة، و من ترجم له

 .مامته ومكانته، ما يدّل على إاللخمي كان يثين على ورعه وفضله

 :4(ه848ت)عبد اهلل المالكي  أبو بكر -8

 باملالكي، الفقيه املؤرخ صاحبأبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل املعروف 
املشهور بكتاب املالكي يف طبقات علماء إفريقية وزهادهم، صحب  "رياض النفوس"كتاب 

                                                           

 .(9/342) ،كر ادملا بيتر ت: عياض -1
 .تهمل أقف على ترمج - 2
 (.0/033) املعرب، املعيار: الونشريسي -3
 .(3/313)، شجرة النور الزكية: خملوف، (1/384) ،معامل اإلميان: غالدبا : ترمجته يف انظر -4
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سنة بعد خراب القريوان  وابق لذيناأبا بكر بن عبد الرمحن وانتفع به، كان من ثلة العلماء 
وأيب عبد اهلل حممد اخلواص، وأيب عبد اهلل بن احلسني األجدايب  ،مع السيوري( ه001)

 .وغريهم

وعن الشيخ أيب بكر املالكي، وقد " :ثىن عليه املازري يف دينه وفضله فقالوقد أ
 .1"فسنا مبا حيكيهشاهدنا من فضله ودينه وجالله وعلمه باألخبار ما حيصل الثقة يف أن

 :أبو الطيب -2

سة ألجل ترميم بّ ورد ذكره يف جواب املازري على مسألة بيع أبراج سور القريوان احمل
كان من تقدم من شيوخنا يناظر يف الكالم على السور ألجل ماكان عليه من " :السور فقال

يف ذلك ما هو  له، وله واالستعدادعلى إصالحه  أجل بنائه، وكان شيخنا أبو الطيب حيضّ 
 .2"مشهور مع القاضي أيب بكر بن عبد الرمحن القصري، وحنن على رأيه يف ذلك 

 :ابن المنيصر -4

ذكره املازري يف إمالئه على أحاديث اجلوزقي حسبما نقله الفقيه ابن غازي املكناسي 
الذي قرأت عليه اجلوزقي  3فحكى يل ابن املبيض: قال املازري" :حيث قال ،(ه831ت)

 .4"ما اجتمعا بداره حىت أكمال قراءة املوازية أهن

، حيث -حمقق كتاب املعلم  - مل نقف له على ترمجة إال ماذكره الشاذيل النيفرو 
حكى ابن غازي يف تعليقه على البخاري عن املازري أنه قرأ كتاب اجلوزقي على ابن " :قال

 .5"وأبو القاسم السيوري  ، فقد حكى عنه أنه اجتمع يف داره أبو اسحاق التونسياملنيصر

 :األندلسي بن محمد أبو محمد القاسم -7

                                                           

 .(32/111) ،املعيار املعرب: الونشريسي، (111)، فتاوىال: املازري -1
 .(1/214) املصدر السابق،: الونشريسي، (399)املصدر السابق،  :املازري -2
 .(3/84): ق املعلميقحتيصر، انظر مقدمة ن املنكذا وقع يف النسخة املطبوعة من إرشاد اللبيب ولعل الصواب اب -3
 .(11) ،إرشاد اللبيب: ابن غازي -4
 .(3/98) ،ملعلممقدمة حتقيق ا: الشاذيل النيفر -5
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كان زاهدا فاضال، روى عن أيب   ،ثأبو حممد القاسم بن حممد األندلسي، احملد   هو
القاسم بن حممد " :ذر اهلروي صاحب أشهر رواية لصحيح البخاري، قال عنه املراكشي

 .1"بن عمر املازري وغريهعلي روى عنه أبو عبد اهلل حممد بن  ..األندلسي

، وليس من ريب أن له من املشايخ غريهم، لكن هذا ما شيوخ املازري هذه مجلة من
نظرا لغياب فهارس ومعاجم  جادت به كتب الرتاجم والطبقات، وما يزال عدد منهم جمهوال؛

 .همبذكر أمسائهم وترامج ، فلم تسعفنا املصادرمانذلك الز يف لشيوخ القريوان أو إفريقية 

ة املهدية موطن خاصبصفة  و ، ذلك العصر كانت عامرة بالعلماءن إفريقية يفوأل
املازري يف غري  وهذا الذي أشار إليه -، ، اليت كانت كثر فيها الفقهاء واملفتوناإلمام املازري

خاصة  ،غري مستبعد أن يكون املازري قد هنل من علوم فقهاء وعلماء ذلك الزمانف -ما مرة 
 :همعاصر  منبعض لذكر  وفيما يلي ،س بلدتهفوهم يف ن

  2:أبو عبد اهلل محمد بن معاذ التميمي القيرواني -

 كان راويا فقيها، ،(ه018)وأقرأ فيها صحيح البخاري عام سكن املهدية آخرا، 
خاري برواية أيب ذر اهلروي اعتمد املغاربة روايته من ضمن ما اعتمدوه يف صحيح الب

 (.ه012ت)

طلوعي إىل احلج سنة وقرأته باملهدية قبل  - أي والده -قال يل:" يةقال ابن عط
على الشيخ األجل أيب عبد اهلل حممد بن معاذ التميمي القريواين، وأخربين أنه قرأه  (ه018)

 .3.."غري مرة على الشيخ أيب ذر

 :أبو الحسن ابن الحداد -

                                                           

إحسان : لكتايب املوصول والصلة، حتقيق الذيل والتكملةأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك، : املراكشي -1
 .(1/093)م، 2432، 3اإلسالمي، ط دار الغرب: عباس وآخرون، تونس

 .(9/333) ،ترتيب املدارك: عياض :انظر ترمجته يف -2
 (.12)الفهرس، : ابن عطية -3
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 عروف بابن احلداداألديب املقرئ أبو احلسن علي بن حممد بن ثابت املهدوي امل
 .1دينة املهديةمب (ه092)أثناء رحلته سنة  أخذ عنه ابن العريب، (ه084ت)

  :لميالسّ  -

وقد ورد هذا السؤال " :‘ من غري أن يشري إىل أنه أخذ عنه، قال املازري ذكره
شهرهم وأفقههم من حنو ستني رون فأفىت السلمي وهو أإىل املهدية وشيوخ الفتوى فيها متواف

 .2"ووافقته أنا يف الفتوى حينئذ...ن الزرع لصاحب األرضأا بعام

 :أبو حفص -

ولقد كان قدميا مضيت أنا وصاحبنا حسان رمحه اهلل " :يف قوله ‘املازري  ذكره
 .3..."بأمر السلطان، وقررنا مع الشيخ أيب حفص رمحه اهلل فيها وجه الفقه عندنا

 .تالميذه: الثاني فرعال

ع على جملس العلم وقد تربّ  العلم والفقه،باع كبري يف  ‘ كان لإلمام املازري
وذلك ألنه كان  ؛، ويبذل جهده ووقته إلفادة طالبه على مدار ستني سنة كاملةويفيت سدر  ي  

، فيكون ن سنة، وتقّدم أنّه عاش ثالثا ومثانني سنةو عمره عشر و  تصّدر للتدريسأول ما 
 .جلوسه للتدريس أكثر من ستني سنة

يكون عدد من تتلمذ على يديه  أن  فيمن جلس هذه الفرتة للدرس والفتوى ال ريبو 
من ال  - املازري :أي -نه وع" :فقال ،ح صاحب شجرة النور بذلكجدا، وقد صرّ  اكبري 
فيما يلي ذكر بعض و  زيادة على ذلك فاملالحظ أن الكثري منهم علماء بارزين، 4"كثرة  يعدّ 

 :تالمذته

                                                           

 .(312-3/310)، شجرة النور الزكية: خملوف -1
 (.1/2/214) شرح التلقني،: املازري -2
 .(1/318) املعرب، املعيار: الونشريسي -3
 .(3/391) ،قباسلا عجر ملا: خملوف -4
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 :ياضالقاضي ع -1

اضي عياض  ل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت، املشهور بالقأبو الفض
 ،والشفا ،إكمال املعلم، واإلملاع: الكثرية منها، وصنف التصانيف كان إماما يف علوم عديدة

، تويف سنة 1وغريها،أجازه اإلمام املازري بكتاب املعلم وسائر تآليفه ،ومشارق األنوار
 .2(ه200)

 .ابن رشد الحفيد -2

بداية  :، من تصانيفهو الوليد حممد بن أمحد بن حممد القرطيب، برع يف الفقه والطبأب
له إجازة من اإلمام  اجملتهد يف الفقه، والكليات يف الطب، وخمتصر املستصفى يف األصول،

 .3(ه282)تويف سنة  املازري،

 .ابن العربي -3

قاضي  ،ملعافري اإلشبيليا ،بكر حممد بن عبد اهلل بن أمحد املعروف بابن العريب أبو
واحملصول  ،عارضة األحوذيك  :صاحب التصانيف الكبرية ،املشهوراحلافظ ، األندلس

تويف سنة ودخل املهدية وأخذ عن اإلمام املازري،  ،(ه092)، ارحتل صغريا سنة غريهاو 
 .4(ه201)

 .ابن عطية األندلسي -8

                                                           

 .(12) ،الغنية: عياض -1
 24/232)سري أعالم النبالء، : ، الذهيب(وما بعدها 1/091)وفيات األعيان، : ابن خلكان: ترمجته يف انظر -2

 (214)الديباج املذهب، : ، ابن فرحون(وما بعدها
 أزهار الرياضد بن حممد، أبو العباس شهاب الدين أمح: املقري: انظر. وقد خّصه املقري برتمجة وافية يف كتاب مستقل

، (ط.د)مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، : مصطفى السقا وآخرون، القاهرة: يف أخبار القاضي عياض، حتقيق
 (.وما بعدها 3/21) م،3894-ه3044، (ط.د)صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي، : م، الرباط3818-ه3129

 .(231-3/232) الزكية، شجرة النور: خملوف، (134-23/141) ،قباسلا ردصملا: الذهيب :ترمجته يف انظر -3
 (.3/388)املرجع السابق، : ، خملوف(119-111)، قباسلا ردصملا: ابن فرحون: انظر ترمجته يف -4
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كان عاملا يف   ،ألندلسيبن عطية ان أيب بكر غالب بن عبد الرمحن عبد احلق بهو 
، وفهرس مروياته ،احملرر الوجيز يف التفسري :من مصنفاته، فقيها وحمدثا ومفسرا ،فنون عديدة

، تويف سنة 1(ه240)كتب إليه اإلمام املازري جييزه بكتاب املعلم وجبميع تآليفه سنة 
 .2(ه203)

 .المهدوي ابن الحداد -5

املعروف بابن احلداد، توىل قضاء  ،ين املهدويهو أبو حيىي زكريا بن عبد الرمحن الغسا
، وآخر من قرأ عليه املعلم زا، وهو من أكابر تالميذ املازرياملهدية، كان فقيها وعاملا مرب 

 .3(ه214)وغريه من الكتب، له فتاوى حمررة تويف سنة 

 .، ومكانته العلميةالفقهيمذهبه : الرابعالمطلب 

 .مذهبه الفقهي: الفرع األول

مشتهر أمر و هذا  ، بل أحد أعيان املذهب،مالكي املذهب ‘م املازري اإلما
كان ال يفيت إال حيث  ح هو بنفسه على مذهبه الفقهي، ، فقد صرّ ال يكاد خيفى على أحد

ولست ممن حيمل الناس على غري " :‘باملشهور يف مذهب مالك وأصحابه، قال 
  .5خالف من غريينسبه للمالكية  هل وكل من ترجم ،4"املشهور من مذهب مالك وأصحابه 

 .مكانته العلمية: الفرع الثاني

                                                           

 .(318)الفهرس، : ابن عطية -1
بن علي بن حممد : ، الداوودي(212)، بهذملا جا بيدلا: ، ابن فرحون(38/291) ،ءالبنلا مالعأ ريس: الذهيب -2

 .(وما بعدها 3/212)، (ت.د)، (ط.د)، دار الكتب العلمية :، بريوتطبقات املفسرينأمحد، 
 .(04)، اإلمام املازري: حسن حسين عبد الوهاب، (3/234)، ةيكز لا رو نلا ةر جش: خملوف: انظر -3
 .(3/011) املعرب، املعيار: الونشريسي -4
 ،الوايف بالوفيات :الصفدي، (0/292) ،يات األعيانوف: ابن خلكان، (312)، الغنية: عياض :انظر -5
(0/334). 
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أ اإلمام املازري مكانة عالية عند أهل العلم، وبلغت شهرته اآلفاق، وأثىن عليه تبوّ 
العلماء قدميا وحديثا، وشهدوا له بسعة العلم و التضلع فيه، والتبحر يف خمتلف الفنون، وهذه 

 .ربز املنزلة الرفيعة اليت وصل إليهات شخصه، أقوال أهل العلم يف بعض

إمام بالد إفريقية وما وراءها من املغرب، وآخر ": القاضي عياضفيه قال  -
درس أصول الفقه ...ودقة النظر االجتهاداملستقلني من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة 

رض يف وقته مل يكن يف عصره للمالكية يف أقطار األ والدين وتقدم يف ذلك فجاء سابقا،
رجال الكمال يف العلم يف لع على علوم كثرية، وكان أحد واطّ ... ملذهبهم م، وال أقو أفقه منه
 .1"ليه كان يفزع يف الطب يف بلده كما يفزع إليه يف الفتوى يف الفقه إوقته، و 

 .2"بالفقيه احلافظ" :(ه212ت)ووصفه ابن خري اإلشبيلي  -

وأليب عبد اهلل املازري الفقيه " :قائال( ه102ت)وأثىن عليه عمرو بن الصالح  -
 .3..."املتكلم األصويل، وكان إماما حمققا بارعا يف مذهيب مالك واألشعري

أحد األعالم املشار  ،ثالفقيه املالكي احملد  " (:ه193ت)وقال عنه ابن خلكان  -
 .4"ليهم يف حفظ احلديث والكالم عليهإ

ألي  -املازري  -يت أعجب من هذا رأ ما" (:ه142ت)وقال ابن دقيق العيد  -
 .5"عى اإلجتهادشيء ما ادّ 

كان أحد ..الشيخ اإلمام العالمة البحر املتفنن" (:ه109ت)وقال الذهيب  -
 .6"األذكياء املوصوفني، واألئمة املتبحرين

                                                           

 .(311-312) ،ةينغلا: عياض -1
 .(234)الفهرس، : ابن خري اإلشبيلي -2
: حممد بن رياض األمحد، بريوت: أمحد بن عبد احلليم تقي الدين، شرح العقيدة األصفهانية، حتقيق: ابن تيمية -3

 (.391)م، 2440-ه3022، 3املكتبة العصرية، ط
 .(0/292) ،وفيات األعيان: ابن خلكان -4
 .(0/334) ،الوايف بالوفيات: الصفدي -5
 .(24/342) ،سري أعالم النبالء: الذهيب -6
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ئمة الفقيه املالكي احملدث أحد األ" (:ه110ت )وقال عنه الصفدي  -
 .1"ناقوكان فاضال مت...األعالم

مل يكن يف عصره للمالكية يف أقطار :" ، فقال(ه188ت)ابن فرحون  أثىن عليهو  -
 .2"فكان أحد رجال الكمال يف العلم...، وال أقوم ملذهبهمأفقه منهيف وقته األرض 

الذكاء، جاء ذلك  ة، بتوّقد الذهن وحدّ (ه110ت)السبكي  شهد له تقي الدينو  -
هم ذهنا، حبيث كان من أذكى املغاربة قرحية وأحدّ   - ازرييعين امل -ن هذا الرجل إ" :يف قوله

وال يدندن حول  لغز األمة الذي ال حيوم حنو محاهاجرتأ على شرح الربهان إلمام احلرمني وهو 
 .3.."ثاقب الذهن مربز يف العلم اص على املعاينمغزاه إالّ غوّ 

عن املشهور من  معّلقا على فتوى املازري بعدم اخلروج (ه184ت)الشاطيب  وقال -
الفتوى بغري مشهور  -وهو املتفق على إمامته  - فانظر كيف مل يستجز" :املذهب
 .4"املذهب

احلافظ أبو عبد اهلل حممد " :(ه910ت) بن تغردي برديأبو احملاسن  فيه وقال -
وكان إماما حافظا متقنا، عارفا بعلوم ...املازري املالكي احلافظ احملدث املشهور بن علي

 .5"يثاحلد

ال ينبغي ملفت أن يفيت فيما علم املشهور فيه إال " (:ه830ت)وقال الونشريسي  -
ري ما أفتيت بغ: نا، وقد قال املازري وهو يف العلم هنالكمماإباملشهور، وكذلك حكاه 

 ال خيرج عن الفتوى  االجتهادهو يف طبقة ن املازري و ابه، فإذا ك إال املشهور، وال أفيت

                                                           

 .(0/323) ،تايفو لاب يفاو لا :الصفدي -1
 (.112)الديباج املذهب، : ابن فرحون -2
حممود حممد الطناجي : الكربى، حتقيق ت الشافعيةطبقاتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، : ابن السبكي -3

 (.1/201) م،3881-ه3031، 2دار هجر، ط: وعبد الفتاح حممد احللو، القاهرة
دار ابن : مشهور بن حسن آل سلمان، الرياض: املوافقات، حتقيقأبو إسحاق إبراهيم بن موسى، : الشاطيب -4

 .(2/344)، م3881-ه3031، 3عفان، ط
 .(2/281) ،النجوم الزاهرة :يابن تغري برد -5
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يرضى محل الناس على خالفه، فكيف يصح ملن يقصر عن تالمذته، أن حيمل ، وال املشهورب
 .1.."الناس على الشاذ

كان إماما ..تهدالشيخ اإلمام اجمل" (:ه3403ت)وقال شهاب الدين املقري  -
، عمدة الكالم عليهو  حمدثا، وهو أحد األئمة األعالم، املشار إليهم يف حفظ احلديث

يف املذهب إماما، وملك من  شهور يف اآلفاق واألقطار، حىت عدّ النظار، وحتفة األمصار، امل
 .2"مسائله زماما

رح املالكي احملدث مصنف املعلم يف ش" (:ه3498ت ) عماد احلنبليالوقال ابن  -
 .3"مسلم، كان من كبار أئمة زمانه

كلها تتفق على   ،وغريها من النقول الكثرية عن العديد من أهل العلم قدميا وحديثا
 .االجتهاددقة نظره، وتفننه يف خمتلف العلوم، وبلوغه منزلة و إمامته، وغزارة علمه، له و فض

 .فاتهمؤلّ : خامسالالمطلب 

له عناية بالتأليف، كدأب  تإىل جانب جهود اإلمام املازري يف التدريس والفتيا، كان
كان قلمه يف و " :الكثري من العلماء، وقد أثين عليه يف هذا اجلانب أيضا، قال القاضي عياض

وهذه بعض مؤلفاته اليت تيسر ، وقد ألف اإلمام املازري يف فنون شىت 4"العلم أبلغ من لسانه
 :مجعها

 .مؤلفاته في أصول الفقه: الفرع األول

 .صولإيضاح المحصول من برهان األ -

                                                           

-204) ه،3034، 3دار الغرب اإلسالمي، ط: محزة بن فارس، بريوت: ، حتقيقعدة الربوق :الونشريسي -1
203). 

 .(311-1/312) :أزهار الرياض: املقري -2
-دمشقحممود األرناؤوط، : يف أخبار من ذهب، حتقيقشذرات الذهب  عبد احلي بن أمحد بن حممد،: ابن العماد -3

 .(1/391)م، 3891-ه3041، 3دار ابن كثري، ط: بريوت
 .(12): الغنية: عياض -4
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املعروف بإمام احلرمني، ( ه019ت ) هان أيب املعايل اجلويينوضعه املازري شرحا لرب 
اب مبينا أنه ال يقوم بشرح كت ‘، ويف هذا يقول اإلمام السبكي 1أنه مل يكملهغري 

كان من أذكى املغاربة قرحية   - يعين املازري -هذا الرجل  نّ إ" :اجلويين إال من تبحر يف العلم
لغز األمة الذي ال حيوم حنو وأحدهم ذهنا، حبيث اجرتأ على شرح الربهان إلمام احلرمني وهو 

 .2"ثاقب الذهن مربز يف العلم  عايندندن حول مغزاه إالّ غواص على املوال ي محاه

يف كتاب  قال حسن حسين عبد الوهابوقد ثار حول مصريه الكثري من الكالم، 
وهو شرح ممتع يف أجزاء عديدة على برهان  ،إيضاح احملصول من برهان األصول" :" العمر"

 .3"تونس وغريهاومنه أجزاء متفرقة يف مكتبات ..إمام احلرمني

 نقف يف تونس منه إال على مل" :على هذا الكتاب بقوهلما 4وقد استدرك املعلقان
 (أ .ف)جزء مبتور األول واآلخر مكرر يف نسختني حتتفظ هبما املكتبة العاشورية حتت رقم 

، وهذه النسخة األخرية هي جمموعة أوراق من قطع عتيقة غري مرقمة وعنها 1( أ.ف)د، و
 .5"اهلجري عشر ة األوىل يف القرن الثاينسخنقلت الن

 .6أن النيفر والسالمي جزما بأن الكتاب مفقود كما

ليفاجئ اجلميع الدكتور عّمار طاليب، ويقوم بإخراج الكتاب إىل النور، فقام على 
، (م3811)حتقيقه بالرجوع إىل النسخة املوجودة يف مكتبة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور 

احلاصل يف النسخ الورقية حال دون نيل املطلوب يف العديد من مسائل لكن االهرتاء 
 .الكتاب

                                                           

 .(1/311) ،أزهار الرياض: املقري، (1/201) الكربى، افعيةطبقات الش: ابن السبكي :انظر -1
 .(1/201) املصدر السابق،: ابن السبكي -2
حممد العروسي وبشري : ، مراجعة وإكمالينييف املصنفات واملؤلفني التونسالعمر  :حسن حسين عبد الوهاب -3

 :، اإلمام املازري(2/189) م،3884، (ط.د)املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات، : البكوش، تونس
(12). 
 .حممد العروسي، وبشري البكوش :مهاو  -4
 .(2/144) العمر، حسن حسين عبد الوهاب، -5
 .(3/12) ،قيق شرح التلقنيمقدمة حت: ، السالمي(3/82) :مقدمة حتقيق املعلم: النيفر -6
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أبو شامة  :العديد من العلماء الذين جاؤوا بعد املازري، منهم عنهوقد نقل 
القرايف يف ، و "احملقق من علم األصول فيما يتعّلق بأفعال الرسول: "يف كتابه( 112ت)
، "الكاشف عن احملصول يف علم األصول" يف( ه199ت)واألصفهاين ، "نفائس األصول"

، "حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة"يف كتابه  (ه113ت) واحلافظ العالئي
 ".البحر احمليط"، وكذا الزركشي يف "املوافقات"والشاطيب يف 

من املعاصرين مفيت الديار التونسية سابقا الشيخ حممد جعيط  ونقل عنه
حممد  ، والشيخ"نهج التحقيق والتوضيح حلل غوامض التنقيحم"يف كتابه ( ه3111ت)

 ".مقاصد الشريعة اإلسالمية"يف كتابه الطاهر بن عاشور 

مبتور من أوله، حوى فصوال يف التكليف واملبادئ اللغوية، ومباحث األمر الكتاب  و
كتاب توقف عند  والنهي واخلصوص والعموم، وطرق الدالالت، ومباحث يف السنة النبوية، لي

 .1وقد نّص العديد ممن ترجم للمازري أنه مل يكمل هذا الكتاباإلمجاع، 

 .مؤلفاته في الفقه: ثانيا

 .كتاب شرح التلقين-1

، (ه022ت)وهو شرح ملنت كتاب التلقني للقاضي أيب حممد عبد الوهاب البغدادي 
 ؛باملدينة املنورة، يف رسالتني جامعيتنيوقد حقق جزء من الكتاب يف اجلامعة اإلسالمية 

األوىل من أول الكتاب إىل بداية اإلمامة من قبل الطالب زكي عبد الرحيم خباري، والثانية من 
اإلمامة إىل آخر باب أحكام اجلمعة من قبل الطالب مجال عزون، وقام كتاب أول  

الكتاب من أوله إىل آخر  بتحقيق جزء من هذا - مفيت اجلمهورية التونسية سابقا -السالمي

                                                           

 (.12)مقدمة شرح التلقني، : ، السالمي(2/382)طبقات الشافعية الكربى، : ابن السبكي -1
وقد رّجح الباحث مراد بوضاية خالف ذلك، واستند إىل إشارات املازري إىل الكتاب يف شرح التلقني مبا يوحي أنه 

ة كأيب شامة، والقرايف، والعالئي، والزركشي، وغريهم من النقل عنه، وهذا ما جعله جيزم ه، وأيضا إكثار بعض األئمأمتّ 
اإلمام املازري : مراد بوضاية: انظر. بذلك، ومحل كالم ابن السبكي على أن النسخة اليت وقعت بيده كانت ناقصة

 (.93-94)وآراؤه األصولية، 
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م 3881من قبل دار الغرب اإلسالمي اجلزء احملقق من قبله قد طبع هذا مقدمات الصالة، و 
 .يف ثالثة أجزاء

ليواصل بعدها حتقيق اجلزئني الثاين والثالث من الكتاب، ويبتدئ اجلزء الثاين من 
، يف حني ث جملدات، جمموع يف ثالالكتاب احملقق  بكتاب السلم، وينتهي بكتاب الصلح

تاب احلوالة، وينتهي بكتاب الرهن، وذلك يف جملدين، توّلت طباعتها يبدأ اجلزء الثالث بك
 .م2449دار الغرب اإلسالمي سنة 

 .على المدونة التعليقة -2

يوجد يف  ،1وهي عبارة عن تعليقات على مدونة سحنون، والكتاب مازال خمطوطا
 219، عدد أوجهها لوحا 318عدد ألواحه  ،ق324اخلزانة العامة بالرباط حتت رقم 

وقد وصفه وصفا دقيقا حممد  ،، يبتدئ من كتاب النكاح، وينتهي بكتاب الشفعةوجها
 .2يف مقالة له الكتاين

 .كشف الغطا عن لمس الخطأ -3

ان من أن اللمس اخلطأ يفضي إىل رسالة وجيزة يف مسألة فقهية تتعلق بفتوى ابن التبّ 
، وهذه الرسالة مبا ترجح عنده االستداللازري على حتقيق هذه املسألة و مل، عمل االتحرمي

 :3خمطوطة هلا نسختان

 .281( أ.ف: )باملكتبة العاشورية يف تونس حتت رقم: األوىل

وهي اليت وقف عليها عبد اهلل  ،يف مكتبة الشيخ خملوف صاحب شجرة النور: الثانية
 .1الزناد وذكر مقدمتها

                                                           

الة دكتوراه، مسجلة بكلية الشريعة جبامعة القرويني أمحد لكليمي، ضمن رس: يعكف على حتقيقه الباحث -1
 .أغادير،باململكة املغربية

جملة املناهل، وزارة الشؤون الثقافية   املكتبات املغربية،مؤلفات اإلمام أيب عبد اهلل املازري يف :حممد إبراهيم الكتاين -2
 .(114)، 3812  ،1الرباط، ع

 .(2/142) ،رإليهما املعلقان على كتاب العم أشار -3
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 .أهل الجهالة والدعوى لي الفتوى وتعنيفو أتثقيف مقالة  -8

، ونقل 2أن الربزيل ذكرها يف جامعه "اإلمام املازري وقصر الرباط"نقل صاحب كتاب 
وقد نزل باملهدية وفيها مجاعة من أهل " :وفيها قوله، عن سبب تأليفه هلا عبارة املازري

 ،السؤال ‘شعالن  ، وأنفذ إيل القاضي ابنالفتوى مسألة من الشفعة يف بعض وجوهها
فأفتيته أن اإلثبات ليس كحكم نفذ، وورد بعد ذلك من القريوان جواب ممن كان يدعي علم 
أصول الفقه، أشار فيه إىل املخالفة، فأمليت فيه إمالء طويال ترمجته بتثقيف مقالة أويل 

 .3.."الفتوى وتعنيف أهل اجلهالة والدعوى

 .سالة الحاكمة في األيمان الالزمةالر  -5

يف األميان الالزمة عشرة :"...حيث قال ،نقلها عنه حلولو يف خمتصر فتاوى الربزيل
ف املازري فيها يؤدب احلالف لذلك ملا تقدم البن احلاج، وقد ألّ  ،أحكام انظرها يف األصل

 .4"الرسالة احلاكمة يف األميان الالزمة: حنو الكراس مساه

 .ملخص في الفرائض -4

حيث  ،زري يف هناية شرحه ألحاديث مسلم يف كتاب الفرائضوقد ذكره اإلمام املا
فهذا القدر الذي يتعلق مبا يف كتاب مسلم، ورأيت أن أملي تلخيصا يف الفرائض " :قال

يستقل به الفقيه إذا اقتصر عليه وتدرب عليه يف التصرف فيه أغناه عن مجيع مسائل الفرائض 

                                                                                                                                                                      

 .(14-21)، (ت.د)، (ط.د)دار بوسالمة للطباعة والنشر، : تونس ،اإلمام املازري وقصر الرباط: عبد اهلل الزناد -1
 :يف باب القضاء والشهادات من جامع مسائل األحكام للربزيل، وذكر املعلقان على كتاب العمروذلك  -2
من الورقة  ،2013 :رقم ،يف خمطوط دار الكتب الوطنية زيلالة تقع يف جامع األحكام للرب أن هذه الرس (2/142)

 .ظ302-11، من 3218 :ظ وكذلك املخطوط رقم10-ظ3
 .(12-13)املرجع السابق، : عبد اهلل الزناد -3
: أمحد اخلليفي، طرابلس: ، حتقيقاملختصرة من كتاب الربزيلاملسائل  أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن،: حلولو -4

 .(3/232)م، 3893-ه043، 3ية الدعوة اإلسالمية، طمنشورات كل
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يه بإلقاء املسائل فاكتفوا به عن مطالعة املستفىت عنها، وقد حفظته جلماعة ودربتهم عل
 .1"الكتب 

: إىل الصفحة 101: من الصفحةاجلزء الثاين، وهو مطبوع ضمن كتاب املعلم، 
ورأيت أن أملي تلخيًصا يف الفرائض يستقل به الفقيه إذا اقتصر عليه : "، جاء يف أوله101

ماعة امليه أغناه عن مجيع مسائل الفرائض وَتَدرََّب يف التصرف ف ستفىت عنها، وقد حّفظت ه  جلج
هذه مجلة : "، وكتب يف آخره2"به عن مطالعة الفرائض بإلقاء املسائل فاكتفواودربتهم عليه 

 .3"الفرائض اليت من أحاط هبا علماً علم كل ما يستفىت عنه ويكثر نزوله

 .فتاوى -7

كتاب العمر أن   قان علىذكر املعلّ كان ممن أشار إليها املقّري يف أزهار الرياض، و 
مكتبة جامع عقبة بالقريوان كانت حتتفظ بنسخة منها أواسط القرن الثامن اهلجري كما أثبتته 

 .4وثيقة حبسية أوردها اجلودي يف مورد الظمآن

مث إن هذه الفتاوى املنقولة عن املازري مبثوثة يف كتب النوازل، وخباصة الونشريسي يف 
، وقد مجعها الدكتور الطاهر املعموري يف كتاب "تاوى الربزيلف"، والربزيل يف "املعيار املعرب"

 .5"فتاوى املازري: "مستقّل، بعنوان

 .الحديث مؤلفاته في:ثالثا

 .المعلم بفوائد مسلم -1

وتولت طباعته أوال الشاذيل النيفر،  بتحقيق حممد ،يف ثالث جملدات الكتاب مطبوع
املؤسسة الوطنية للرتمجة  بعه بالتعاون معم، مث أعادت ط3891سنة  الدار التونسية للنشر

                                                           

 .(2/101) ،املعلم: املازري -1
 (.2/101)املصدر نفسه،  -2
 (.2/101)املصدر نفسه،  -3
 .(2/142)العمر، : حسن حسين عبد الوهاب  -4
 (.وما بعدها 91)مقدمة فتاوى املازري، : الطاهر املعموري -5
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 دار الغرب اإلسالمي بريوتبعته اطب كما متت،  م3899سنة  باجلزائروالتحقيق والدراسات 
 .، وقد أفاض عليه حمق ق ه مبباحث نفيسة تتعّلق حبياة املازريم3882 سنة

 .إمالء على صحيح البخاري -2

طول القراءة واختالف اآلثار يف ذلك، ذكره اإلمام املازري عند كالمه على تقدير 
ت عليه فيما أمليناه وقد أوعبنا الكالم على مجيعها وذكرنا صفة البناء فيها وما تأول" :فقال

 .1"فمن أحب الوقوف عليه فليلتمسه هناك ،على البخاري

وما من أثر هلذا الكتاب، أو إشارة ملكان وجوده، ولعّل الزمن طواه فيما طوى من 
 .الم واملسلمنيآثار اإلس

 .تعليقة على أحاديث الجوزقي -3

أليب ( ز)وعالمة"... :يف قوله ونّص عليه ابن غازي، 2الونشريسي االسمذكره هبذا 
 .، ونقل شيئا مما جاء فيه3"ق عنه على كتاب اجلوزقيعبد اهلل حممد بن علي املازري مما علّ 

 .حياءباإلالكشف واإلنباء عن المترجم  -8

تأليف يف  - يعين املازري - ولصاحب الرتمجة" :الذهيب وأثىن عليه فقالاحلافظ ذكره 
 .4"ه اهلل، أنصف فيه رمحالرد على اإلحياء، وتبيني ما فيه من الواهي والتفلسف

 .5.."وقد رأيت كتاب الكشف واإلنباء عن كتاب اإلحياء للمازري" :وقال أيضا

 .العقيدة مؤلفاته في:رابعا

 :م العقائدنظم الفرائد في عل -1

                                                           

 .(3/2/219) ،شرح التلقني: املازري -1
 .(3/321)، املعيار املعرب :الونشريسي -2
 .(22-23) ،إرشاد اللبيب: ابن غازي -3
 .(24/341) ،سري أعالم النبالء: الذهيب -4
 .(38/114) ،املصدر نفسه -5
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وذكر الشيخ احلافظ النحوي أبو العباس أمحد بن " :يف قولهابن فرحون  إليه أشار
وأن من  ،يف مشيخة شيخه التجييب أن من شيوخه أبا عبد اهلل املازري الفهري الليلي يوسف

 .1"نظم الفرائد يف علم العقائد: اهاتآليفه عقيدته اليت مس

 .واضحلسان النابح في المترجم بال قطع -2

حنو مخسة  وقد عددنا من حفظنا منهم" :حيث قال بنفسه، ذكره اإلمام املازري
: بـقرآن يف كتابنا املرتجم ومسينا حنو مخسة عشر صحابيا، ممن نقل عنه حفظ مجيع ال ،عشر

، وهو كتاب نقضنا فيه كالم رجل وصف نفسه بأنه  "سان النابح يف املرتجم بالواضحقطع ل"
وأخذ يلفق قوادح يف اإلسالم، فنقضنا أقواله يف هذا الكتاب،  مث ارتدّ كان من املسلمني، 

 .2"وأشبعنا القول يف هذه املسألة

 .إمالء على رسائل إخوان الصفا -3

وله "... :اجي، قال املقريوهو إمالء جاء إجابة لسؤال األمري متيم بن املعز الصنه
 .3"يم عنه سأله السلطان مت الء أيضا على شيء من رسائل الصفاإم

 .النكت القطعية في الرد على الحشوية -8

النكت القطعية يف الرّد على احلشوية والذين يقولون بقدم األصوات : "متام العنوان
 .5، وخملوف يف شجرة النور الزكية4، ذكره املقري يف أزهار الرياض"واحلروف

كالم اهلل   والذي يظهر من عنوان الكتاب أنه صنفه يف إنكار احلرف والصوت يف
 .6تعاىل

                                                           

 .(112)، الديباج املذهب: ابن فرحون -1
 .(1/210)، بفوائد مسلماملعلم : املازري  -2
 .(1/311) ،أزهار الرياض: املقري -3
 (.1/311) ،املصدر نفسه -4
 (.3/391)شجرة النور الزكية، : خملوف -5
 (.84)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية -6
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 .مؤلفاته في العلوم األخرى:خامسا

 .كتب في األدب  -1

وله تواليف يف :" ال الذهيب، وق1"وله يف األدب كتب متعددة" :قال ابن خلكان
 .منها أمساء هذه الكتب أو بعض وليس يف كتب الرتاجم ما يشري إىل، 2"األدب

 .كتب في الطب  -2

 4"اإلمام املازري" سن حسين عبد الوهاب يفحو  ،3"شجرة النور" خملوف يف ذكر 
 .، أو عنوانهاملؤلَّف شيئا عنا مل يذكرا مغري أهن ،ف يف الطبّ أن اإلمام املازري ألّ 

فهذه نبذة يسرية يف التعريف باإلمام املازري وبعض جوانب حياته، بشقيها 
نزلة رفيعة عند الشخصي والعلمي، ظهر من خالهلا أن له مكانة عالية يف العلم والفقه، وم

 .، واستحّق بذلك لقب اإلمام كما هو َعَلم عليهأهل العلم والسلطان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(0/292) ،ت األعياناوفي :ابن خلكان -1
 .(24/342) ،سري أعالم النبالء: الذهيب -2
 (.3/391)، ةيكز لا رو نلا ةر جش :خملوف -3
 (.18-19)، إلمام املازريا: وهابحسن حسين عبد ال - 4
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 .ضبط مفهوم بناء الفروع على األصول: المبحث الثاني

كعلم يقتضي بيان وتوضيح مفاهيم   "بناء الفروع على األصول"حتديد معىن  :تمهيد
فروع، واألصول، خاصة وأن هلذه املفردات البناء، وال: املفردات املركبة للمصطلح، وهي

استعماال آخر يف غري هذا الباب، ودالالهتا ختتلف تبعا الختالف األبواب اليت تبحث فيها، 
 :ويف هذا املبحث دراسة ملعاين هذه الكلمات، وبيان دالالهتا من خالل املطالب اآلتية

 .التخريج معنى البناء لغة واصطالحا، وعالقته بمصطلح: األولالمطلب 

 .تعريف البناء لغة واصطالحا: الفرع األول

 .تعربف البناء لغة: أوال

، وهو نقيض اهلدم -  .1البناء يف اللغة أصله من البَـين 

 .بناه يبنيه بـَن يا وبناء وبـ ن يانا وبجن ية وبجناية، وابتناه وبّناه: يقال

زوم آخرها ضربا واحدا ل: زّفها ودخل هبا، وبناء الكلمة: وبىن الرجل بأهله، وعليها
 .2هو الولد، مّسي به لكونه بناء لألب: االبن: من سكون أو حركة ال لعامل، ومنه

أقام جداره وحنوه، ويستعمل البناء جمازا يف معاٍن تدور حول التأسيس : وبىن املنزل -
 .3احتذاه واعتمد عليه، واستند إليه: بىن على كالمه: والتنمية؛ كما يقال

 .4تأّسس وترّتب عليه: يه األمروانبىن عل -

 .فمعىن البناء يف اللغة إذن يدور حول االعتماد واالستناد
                                                           

مكتب حتقيق الرتاث : جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، حتقيق: الفريوز آبادي: انظر - 1
، (3210)م، 2442-ه3021، 9مؤسسة الرسالة، ط: مبؤسسة الرسالة بإشراف حممد نعيم العرقسوسي، بريوت

 (.وما بعدها 11/231)تاج العروس، : الزبيدي
 (.11/220)املصدر السابق، : الزبيدي - 2
، 2449-ه3028، 3عامل الكتب، طدار : معجم اللغة العربية املعاصرة، بريوت: أمحد خمتار عبد احلميد - 3

(3/224.) 
 (.3/224)نفسه،  عجر امل - 4
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 .تعريف البناء اصطالحا: ثانيا

معرفة املعىن االصطالحي للبناء تتوقف على معرفة اجملال الذي ي بحث فيه، وي راد 
استناد : ، أي(ولبناء الفروع على األص)معرفته من خالله، وألن موضوع حبثنا يف األصول؛ 

الفروع الفقهية إىل أصول معينة من قواعد وأدلة، واعتمادها عليها يف اإلثبات والنقض، 
فالذي يناسبه من املصطلحات مصطلح التخريج، الذي عادة ما يستعمله الفقهاء 

 .واألصوليون، ويف الفرع اآليت بيان ملعناه

 .تعريف التخريج لغة واصطالحا: الفرع الثاني

 .تعريف التخريج لغة: أوال

خرج بالتخفيف، : الّتخريج يف اللغة مصدر للفعل َخرََّج، وهو فعل مزيد أصله الثالثي
: نقيض الدخول، واخلر ج واخلراج: الّنفاذ عن الشيء، ومنه اخلروج: ومن معانيه يف اللغة

رجه املـ عطي  .1اإلتاوة؛ ألنه مال خي 

نه، كأنه هو الذي أخرجه من حّد فالن خرّيج فالن، إذا كان يتعّلم م: ويقال
 .2اجلهل

ويبدو من خالل تتبع معاين املادة يف املعاجم أن املعىن : "قال الدّكتور الباحسني
األول هو األكثر استعمااًل، فاخلروج عن الشيء هو النفاذ عنه وجتاوزه، ومنه خراج األرض 

ج تخريج مصدر للفعل خرّ ويبدو أن هذا املعىن هو األقرب ملا حنن فيه، فال ،تهاوهو غلّ 
فيد التعدية بأن ال يكون اخلروج ذاتياً، بل من خارج عنه، ومثله أخرج ي ف، وهواملضعّ 

 .3"الشيء واستخرجه فإهنما مبعىن استنبطه، وطلب إليه أن خيرج
                                                           

، (ط.د)لفكر،دار ا: عبد السالم هارون، بريوت: أمحد بن فارس بن زكرياء، مقاييس اللغة، حتقيق: ابن فارس - 1
، 1دار صادر، ط: حممد بن مكرم بن علي، لسان العرب، بريوت: ، ابن منظور(2/312)م، 3818-ه3188
 (.2/208)ه، 3030

 (.311-2/312)املصدر السابق، : ابن فارس - 2
ه، 3030، (ط.د)مكتبة الرشد، : يعقوب عبد الوهاب، التخريج عند الفقهاء واألصوليني، الرياض: الباحسني - 3

(8.) 
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 .تعريف التخريج اصطالحا: ثانيا

، إال أن ملصطلح التخريج عّدة استعماالت، وله يف كل باب است عمجل فيه معىن خاصّ 
 .الذي يعنينا يف هذا املقام استعماله عند الفقهاء واألصوليني

 :1فالتخريج عندهم له عّدة دالالت، منها

الطريق الذي ي توّصل به إىل معرفة أصول وقواعد أئّمة الفقه اليت بنوا عليها  -
 .األحكام، فهو هبذا املعىن تتّبع واسقراء للمسائل الفقهية املنقولة عن اإلمام

 .رّد اخلالفات الفقهية إىل قواعدها األصولية -

بيان رأي اإلمام يف املسائل اجلزئية اليت مل يرد عنه فيها نّص، باالجتهاد وفق  -
 .أصول وقواعد اإلمام، أو إحلاقها مبا يشبهها من املسائل املروية عنه

 :2يتنوّع ثالثة أنواع، هي -أي التخريج  -واملعىن الثاين هو املراد، وهو 

 .ختريج األصول من الفروع -3

 .ختريج الفروع على األصول -2

 .ختريج الفروع من الفروع -1

 .والذي يعنينا يف حبثنا هذا النوع الثاين، ختريج الفروع على األصول

 .العالقة بين مصطلحي البناء والتخريج: الفرع الثالث

خريج يستعمل عند من خالل ما سبق يّتضح جليا أن كالا من مصطلحي البناء والت
االستنباط واالستنتاج، ويكون املراد من : األصوليني والفقهاء للداللة على معىن واحد، هو

 .رّد الفروع إىل أصوهلا، وربطها هبا: البناء يف البحث

                                                           

 (.33)، التخريج عند الفقهاء واألصوليني: الباحسني - 1
 (.31)املرجع نفسه،  - 2
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 .، لغة واصطالحااألصول، و الفروعتعريف : الثانيالمطلب 

 .تعريف الفروع لغة واصطالحا: الفرع األول

 .الفروع لغةتعريف : أوال

أصل صحيح يدّل على علّو : "فـَرََع، وهو: فرع، فعله: الفروع يف اللغة مجع مفرده
 .1"وارتفاع ومسو وسبوغ

 :ومن معاين هذه الكلمة

 .2العلّو؛ وفرع كل شيء أعاله -

 .3كثرية الشعر: امرأة فرعاء أي: الكثرة؛ ومنه قوهلم -

 .4فرّع بني القوم مبعىن فّرق: التفريق؛ يقال -

وهذه املعاين الثالثة مرتبطة ببعضها ال تتعارض وال ختتلف، فالعلّو والكثرة جيمعهما 
بالتفريق عالقة تالزم؛ إذ التفريق يلزم منه ظهور األجزاء املنفصلة عن أصلها بعد أن كانت 
متخّفية باجتماعها حتته، وهو ما يوحي به العلو الشتماله على معىن الظهور، كما يلزم منه 

الكثرة والتزايد؛ حيث أنه بعد أن كان األصل واحدا أصبح أجزاء متعّددة بانفصاهلا أيضا 
 .5عنه

 .تعريف الفروع اصطالحا: ثانيا

                                                           

 (.0/083)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.9/201)لسان العرب، : ابن منظور - 2
 (.0/082)، السابق املصدر: ابن فارس - 3
 (.9/224)، املصدر السابق: ابن منظور - 4
، 3دار طيبة، ط: لفروع على األصول؛ دراسة تارخيية ومنهجية وتطبيقية، الرياضختريج ا: شوشان بن عثمان -5

 (.3/21)م، 3889-ه3038
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تعّددت العبارات واالصطالحات يف تعريف الفروع، ولعّل أنسبها ملوضوع البحث 
هي : "تعريف الدكتور سعد الشثري، حيث عرّب عنها بقوله( بناء الفروع على األصول)

 .1"األحكام الشرعية املتعّلقة بأفعال املكّلفني

ووجه كوهنا أنسب ملعىن البناء، أن البحث فيها إمنا هو يف استمدادها من قواعدها 
وأصوهلا، فكل حكم متعّلق باملكّلف ي بحث يف مستنده، وطريق استمداده واستنباطه، 

 .والقواعد واألسس اليت انبىن عليها

 .ألصول لغة واصطالحاتعريف ا: الفرع الثاني

 .تعريف األصول لغة: أوال

 :2األصول مجع أصل، ويطلق يف اللغة ويراد به عّدة معاين، منها

 .األساس؛ فأصل الشيء أساسه، وأصل اجلدار أساسه الذي بين عليه -

 .قاعدته: أسفل الشي؛ فاألصل أسفل كل شيء، ومنه أصل اجلبل أسفله، أي -

 .البحث معىن األساسوأقرب هذه املعاين ملوضوع 

 .تعريف األصول اصطالحا: ثانيا

 :3بعّدة إطالقات، منها( أصل)يستعمل األصوليون كلمة 

دليلها من الكتاب : الدليل؛ كقوهلم أصل هذه املسألة الكتاب والسنة، أي -
 .والسنة

: أكل امليتة للمضطر على خالف األصل، واملراد: القاعدة الكلية املستمرة؛ كقوهلم -
 .خبالف القاعدة املستمرة أنه

                                                           

األصول والفروع؛ حقيقتهما والفرق بينهما واألحكام املتعلقة هبما دراسة نظرية تطبيقية، : سعد بن ناصر الشثري - 1
 (.92)م، 2442-ه3021، 3دار كنوز إشبيليا، ط: الرياض

 (.33/31)لسان العرب، : ، ابن منظور(3/348)مقاييس اللغة، : فارس ابن - 2
 (.وما بعدها 10)، املرجع السابق: سعد الشثري - 3



 

37 
 

 .املقيس عليه الذي يف مقابل الفرع -

 .األصل براءة الذمة، أو األصل عدم اجملاز: الراجح؛ حنو قوهلم -

 .األصل يف املاء الطهارة: احلكم املستصَحب؛ كقوهلم -

وأقرب هذه الدالالت ملوضوع البحث إطالق الدليل والقاعدة، ويف كليهما مناسبة 
 .-كما سيأيت   -الفروع على األصول ملعىن بناء 

 .توضيح المقصود ببناء الفروع على األصول: المطلب الثالث

 .العالقة بين الفروع واألصول: الفرع األول

يظهر من خالل املعىن اللغوي واالصطالحي لكل من مصطلحي الفروع واألصول أن 
 :1من خالل النقاط اآلتيةالعالقة بينهما تالزمية، ويتبنّي وجه ارتباط الفروع باألصول 

أن الفروع تستنبط بواسطة األصول، إذ أن األصول مبثابة مناهج تبني طريق  -
 .االستدالل واالستنباط والرتجيح

أن اإلحاطة باألصول سبيل لإلحاطة بالفروع، وليس إلثبات الفروع من سبيل إال  -
 .ذلك

 .أن اإلحاطة باألصول ومعرفتها شرط لالجتهاد يف الفروع -

 .أن علم الفروع مستمّد من األصول، ومستند إليها -

 .المقصود ببناء الفروع على األصول في البحث: الفرع الثاني

بعد هذا الذي تقّدم من بيان املعاين واالصطالحات ميكن ضبط مفهوم بناء الفروع 
 .على األصول من خالل بيان حّده وموضوعه كعلم قائم بذاته

                                                           

 (.وما بعدها 81)، األصول والفروع: سعد الشثري - 1



 

38 
 

ر القدامى ما يشري إىل تعريفه كعلم، وميكن ضبطه وفق فليس يف مصاد :هأما حدّ 
 :تعريفات املعاصرين، واليت منها

هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ : "عرّفه الدكتور الباحسني بقوله -
حكم ما مل يرد بشأنه  ناألحكام الشرعية لرد الفروع إليها بيانًا ألسباب اخلالف، أو لبيا

 .1"قواعدهم أو أصوهلم نص عن األئمة بإدخاله ضمن

هو العلم الذي يبني القواعد األصولية : "وعرّفه الدكتور حممد بكر إمساعيل بقوله -
اليت بىن عليها األئمة أو أحدهم األحكام الشرعية اليت أفتوا هبا يف الفروع، مع ربط هذه 

 .2"الفروع بقواعدها، أو إحلاق غريها مما مل يفت فيه األئمة هبذه القواعد

بناء الفروع الفقهية على األدلة الشرعية : "وعرّفه الدكتور سعد الشثري بقوله -
 .3"بواسطة القواعد األصولية

الفروع  -أو بناء  -واملختار التعريف األخري؛ ألنه أضبط من جهة تعريف ختريج 
األدلة الشرعية، : على األصول كعلم ال كعملية اجتهادية، ومن جهة مشوله املباحث الثالثة

 .والقواعد األصولية، والفروع الفقهية

فإنه القواعد األصولية من حيث بناء الفروع الفقهية عليها، والفروع  :وأما موضوعه
 .4الفقهية من حيث انبناؤها على القواعد األصولية

املنهج والطريق الذي سلكه اإلمام املازري يف بناء : وهبذا فإن عنوان البحث مفاده
 .هية العملية وفق مناهج االستنباط واالستدالل األصوليةوختريج األحكام الفق

                                                           

 (.23)التخريج عند الفقهاء واألصوليني، : الباحسني - 1
، ذو القعدة 02: ول، مقال ضمن جملة جامعة أم القرى، عددحممد بكر إمساعيل، علم ختريج الفروع على األص - 2

 (.299)ه، 3028
 (.323)الفروع واألصول، : سعد الشثري - 3
 (.298)، قباسلا عجر ملا: ، حممد بكر إمساعيل(21)التخريج عند الفهاء واألصوليني، : الباحسني - 4
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 الباب األول

 بناء الفروع عىل األدلة الرشعية

 

 :متهيد وفصالنوفيه 

 .هاقساماألدلة الرشعية وأ: متهيد

 .بناء الفروع عىل األدلة املتفق عليها: الفصل األول

 .بناء الفروع عىل األدلة املختلف فيها: الفصل الثاين
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 .هاوأقسام األدلة الشرعية :تمهيد

طريقة ومنهج اإلمام املازري يف ختريج الفروع على األدلة قبل اخلوض يف تفصيالت 
 .الشرعية، ينبغي أوال التطرق إىل بيان معىن األدلة الشرعية، وأقسامها

 . تعريفها: أوال

: والثانية وهي مجع دليل، :األدلة :لة الشرعية مركب إضايف من كلمتني؛ األوىلاألد
والذي حنتاجه هاهنا املعىن اللغوي واالصطالحي الشرع أو الشريعة، نسبة إىل وهي  :الشرعية

 .دليل: لكلمة

 .تعريف الدليل لغة واصطالحا

 .1إىل املطلوب يأيت مبعىن التعريف واإلرشاد، فالدليل إذا هو املرشد :الدليل في اللغة

 :، منهااتة تعريفعد   "الدليل"ذكر العلماء للفظ  :الدليل في االصطالح

 .2"به العلم بشيء آخر هو الذي يلزم من العلم" -

 .3"ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي" -

إىل ا ، ويتوصل هبايصح أن يسرتشد هباليت  العالمة، أو األمارة إذن هوفالدليل 
 .املطلوب

                                                           

 (.11/242)لسان العرب، : ، ابن منظور(2/252)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1

، 1دار الكتب العلمية، ط: علي بن حممد الشريف، التعريفات، حتقيق مجاعة بإشراف الناشر، بريوت: اجلرجاين - 2
 (.144) م،1291-ه1441

، (ت.د)، (ط.د)لكتب العلمية، دار ا: حسن بن حممد، حاشية العطار على مجع اجلوامع، بريوت: العطار - 3
: سامي العريب، الرياض: حممد بن علي، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حتقيق: ، الشوكاين(1/161)

 (.1/66)م، 2444-ه1421، 1دار الفضيلة، ط
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وهذا التعريف الثاين أكثر وضوحا من األول، من جهة التقييد بالنظر الصحيح حترزا 
ميكن التوصل بالنظر الفاسد إىل شيء، ومن جهة مشوله ملا يفيد عن النظر الفاسد، إذ ال 

 .1علمه، أو ظن ه: القطع والظن، ألن املراد بالوصول إىل ذلك املطلوب اخلربي

 .األدلة الشرعية أقسام: ثانيا

 :2كاآليت  أقسام كثرية باعتبارات عديدة،تنقسم األدلة الشرعية إىل 

 :نقلية وعقلية تنقسم إىل أدلة :مصدرها بالنظر إلىف

عمل هي الكتاب والسنة واإلمجاع وقول الصحايب وشرع من قبلنا و : فاألدلة النقلية
 .العرفأهل املدينة و 

د الذرائع واالستحسان هي القياس واملصلحة املرسلة وس: واألدلة العقلية
، وتسمى وليس مرادهم أهنا عقلية حمضة بل هي عقلية مستندة إىل نقل ،واالستصحاب

 .3كما يطلق عليها أيضا االجتهاد  -مبعناه العام  -القياس  

 .تنقسم إىل أدلة قطعية وظنية :قوة داللتهاوبالنظر إلى 

                                                           

م، 1222-ه1424، 1مكتبة الرشد، ط: عبد الكرمي، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، الرياض: النملة - 1
(2/462.) 

، 1عبد العظيم الديب، دولة قطر، ط: عبد امللك بن عبد اهلل، الربهان يف أصول الفقه، حتقيق: اجلويين - 2
حممد : أبو حامد حممد بن حممد، املستصفى من علم األصول، حتقيق: ، الغزايل(وما بعدها 1/146)ه، 1122

سيف الدين : ، اآلمدي(وما بعدها 1/195)م، 1221-ه1411، 1مؤسسة الرسالة، ط: سليمان األشقر، بريوت
-ه1424، 1دار الصميعي، ط: عبد الرزاق عفيفي، الرياض: علي بن حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق

عبد القادر : بدر الدين حممد بن هبادر، البحر احمليط يف أصول الفقه، حتقيق: ، الزركشي(212-1/211)م، 2441
وما  1/16)م، 1221-ه1411، 2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط: ين وآخرون، الكويتعبد اهلل العا

، (1/421)م، 1296-ه1446، 1دار الفكر، ط: وهبة، أصول الفقه اإلسالمي، دمشق: ، الزحيلي(بعدها
-ه1416، 1دار ابن اجلوزي، ط: معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، الرياض: حممد بن حسني: اجليزاين

 (.وما بعدها 61)م، 1226
م، 2445-ه1426، 1دار التدمرية، ط: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، الرياض: عياض السلمي - 3

(24.) 
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 .من غري احتماليثبت هبا احلكم ما  :فالقطعية

 .داللة ظاهرة مع احتمال غريه على احلكم ما دل   :والظنية

تنقسم إىل أدلة متفق عليها، وأدلة  :وبالنظر إلى اتفاق العلماء عليها من عدمه
 .خمتلف فيها

، وهذا االتفاق إمنا هو بني والقياس ،واإلمجاع ،والسنة ،الكتاب :فالمتفق عليها
 .األئمة األربعة وعلماء األمة املعتربين

 ،وعمل أهل املدينة ،والعرف ،وشرع من قبلنا ،قول الصحايبهي  :والمختلف فيها
 .واملصاحل املرسلة ،واالستحسان ،د الذرائعوس   ،واالستصحاب ،ومراعاة اخلالف

وعلى وفق هذا التقسيم األخري تكون دراسة طريقة اإلمام املازري يف بناء الفروع على 
 :، وذلك ضمن فصلنياألدلة الشرعية

 

 .بناء الفروع على األدلة المتفق عليها: الفصل األول

 .بناء الفروع على األدلة المختلف فيها: الثاني الفصل
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 الفصل األول

 بناء الفروع عىل األدلة املتفق عليها

 

 :أربعة مباحثوفيه 

 .بناء الفروع عىل  القرآن الكريم: املبحث األول

 .بناء الفروع عىل السنة النبوية: املبحث الثاين

 .بناء الفروع عىل اإلمجاع: املبحث الثالث

 .بناء الفروع عىل القياس: الرابعاملبحث 
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أن أصول االستدالل املعتربة شرعا  -إال من شذ   -الذي اتفق عليه أهل العلم قاطبة 
والسنة واإلمجاع والقياس، وهذه  -أو الكتاب  -القرآن : من حيث اجلملة أربعة، وهي

ترجع مجيعا إىل  األصول األربعة متالزمة فيما بينها ال تفرتق، متفقة ال ختتلف؛ ذلك أهنا
أصل واحد هو الكتاب، والكتاب قد دل  على حجية السنة، واالثنان دال  على اإلمجاع، 

 .1والثالثة مجيعا دل ت على حجية القياس

كثريا ما يشري إىل هذه األصول، إما جمتمعة وإما مفرتقة، ويبين   ‘واإلمام املازري 
عليها األحكام، ويعو ل عليها يف اإلثبات والنقض، فهي أصول االستنباط وموارد االستدالل 

 .عنده

ولتالزم هذه األدلة فيما بينها ورجوعها إىل أصل واحد هو كتاب اهلل تعاىل، فستكون 
ام املازري يف بناء الفروع عليها، بالقرآن أواًل، مث  السنة، مث  بداية دراسة طريقة ومنهج اإلم

 .اإلمجاع، لتنتهي أخريا بالقياس، وذلك يف أربعة مباحث، لكل أصل منها مبحث خاص

 :هذه املباحث هي كاآليت

 .بناء الفروع على القرآن الكرمي: املبحث األول

 .بناء الفروع على السنة النبوية: املبحث الثاين

 .بناء الفروع على اإلمجاع: املبحث الثالث

 .بناء الفروع على القياس: املبحث الرابع

 

                                                           

، ابن (12)، (ت.د)،(ط.د)دار الكتب العلمية،: أمحد شاكر، بريوت: حتقيقد بن إدريس، الرسالة، محم:الشافعي -1
دار ابن : أبو األشبال الزهريي، الرياض: أبو عمر يوسف بن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، حتقيق: عبد الرب

مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي، أصول : ابن مفلح ، (وما بعدها 1/152)م، 1224-ه1414، 1اجلوزي، ط
 (.1/146)م، 1222-ه1424، 1مكتبة العبيكان، ط : ضفهد بن حممد السدحان، الريا: الفقه، حتقيق
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 .بناء الفروع على القرآن الكريم: المبحث األول
القرآن الكرمي املصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي، إذ هو كتاب  يعد   :تمهيد

الناس فيما اختلفوا فيه، فهو أصل ، أنزله ليحكم بني ×اهلل تعاىل ووحيه إىل نبيه حممد 
األصول ومرجع األحكام، منه تستقى األحكام الشرعية وتعرف، وإليه ترجع مجيع األدلة 
األخرى، فهو األصل وما سواه قائم عليه وراجع إليه، وألن الغرض معرفة منهج اإلمام املازري 

 :يف ختريج الفروع على هذا األصل، فستكون الدراسة وفق ما يلي
 .تعريف القرآن الكريم: مطلب األولال

 .تعريف القرآن لغة: الفرع األول
 :على معنينيللداللة لفظ القرآن يأيت يف اللغة 

اجلمع والضم، مسي بذلك جلمعه السور وضم بعضها إىل بعض، أو جلمعه : أحدهما
 .1ما فيه من األحكام والقصص وغري ذلك

وقرأت ...وضممت بعضه إىل بعضمجعته : وقرأت الشيء قرآنا: "...ويف الصحاح
 . 2"الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه مسي القرآن

والقرء يكون : "، وذلك يف قوله‘وهذا املعىن الذي أشار إليه اإلمام املازري 
: قريت الضيف أي: مبعىن االنتقال من حال إىل حال، ويكون مبعىن اجلمع، من قول العرب

مجعته، : عته يف بطنها، وقرأت املاء يف احلوض أيمج: مجعته إيل ، وأقرأت الناقة ولدها أي
 3".ومنه مسي القرآن قرآنا جلمع بعضه إىل بعض

قرأت أقرأ قرآنا : أنه مبعىن التالوة والقراءة، فهو مصدر من قول القائل :الثاني
 .4وقراءة

                                                           

 (.1/129)لسان العرب، : ، ابن منظور(12-5/19)مقاييس اللغة،: ابن فارس - 1
، 4دار العلم للماليني، ط: أمحد عبد الغفور عطار، بريوت: إمساعيل بن محاد، الصحاح، حتقيق: اجلوهري - 2

 (.1/65)م، 1224
 (.14/ل)ملدونة،التعليقة على ا: املازري - 3
-ه1424، 1دار الكتب العلمية، ط: وي، بريوتعبد احلميد هندا: اخلليل بن أمحد، العني، حتقيق: الفراهيدي - 4

: عبد اهلل الرتكي، القاهرة: حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق: ، الطربي(1/162)م، 2441
 (.1/162)إرشاد الفحول، : شوكاين، ال(21/542)م، 2441-ه1422، 1دار هجر، ط
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 .1"فالقرآن مقروء، وفعله التقري والقراءة" 
: القيامة] [خب حب جب يئی جئ حئ مئىئ]: ومنه قوله تعاىل

 .2قراءته: ، أي[11-19
 .تعريف القرآن اصطالحا: الفرع الثاني

من الكلمات الواضحة، اليت يفهم مدلوهلا ويدرك  - أو القرآن -كتاب اهلل تعاىل 
معناها كل مسلم قارئ وغري قارئ حىت الصبيان، فهو أعرف من أن يعر ف، والوارد يف تعريفه 

حيث أنه دليل لألحكام الشرعية ومصدر من إمنا هو من جهة مفهومه الكلي، من 
 .مصادرها

لوم القرآن، من وذكر تعريف القرآن هاهنا، ملا دأب عليه األصوليون واملصنفون يف ع
وما ليس كذلك، وغريها من يف األحكام، ما يصح أن يكون حجة بيان معناه، ملعرفة 

 .األحكام املتعلقة بالقرآن
 :بتعاريف عديدة، نذكر منهافقد ُعرِّف القرآن الكرمي : وعليه

، املعجز بنفسه، املتعبد بتالوته، ×كالم اهلل تعاىل، املنزل على رسوله حممد " -
 .3"املنقول إلينا بالتواتر، املكتوب يف املصاحف، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس

 .4"، املعجز بنفسه املتعبد بتالوته×كالم اهلل املنزل على حممد " -

،  ‘ومنه يتبني خواص القرآن الكرمي واليت نب ه على بعضها اإلمام املازري 
، وقال 5"القرآن معجزته عليه السالم وقاعدة اإلسالم": كاإلعجاز حيث أشار إليه بقوله

                                                           

 (.1/162)،العني: الفراهيدي - 1
: عماد الدين إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: ، ابن كثري(21/542)،تفسري الطربي: الطربي - 2

 (.121-14/126)م، 2444-ه1421، 1مؤسسة قرطبة، ط: مصطفى السيد حممد وآخرون، القاهرة
، (1/121)املستصفى ،: الغزايل: ، وانظر يف تعريفه-بتصر ف  - (1/421)الفقه اإلسالمي،  أصول: الزحيلي - 3

حممد : ، أبو شهبة(1/162)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(216-1/215)اإلحكام يف أصول األحكام،: اآلمدي
 .(6)م، 1291-ه1441، 1ار اللواء، طد: حممد، املدخل لدراسة القرآن الكرمي، الرياض

 مكتبة العبيكان،: حممد الزحيلي ونزيه كمال محاد، الرياض: حممد بن أمحد، شرح الكوكب املنري، حتقيق: الفتوحي - 4
 . ،(1/441)البحر احمليط، : الزركشي: ، وانظر أيضا-بتصرف  - (9-2/1) م،1221-ه1411، (ط.د)

 (.1/2/566)شرح التلقني،: املازري - 5
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فصاحة هبرت عقوهلم حىت انقادوا  -الصحابة : أي -وهلذا كانت معجزهتم :"...أيضا
فإثبات الشيء قرآنا قطعا ويقينا حىت : "املتواتر الذي قال عنه، والنقل 1"لإلميان هبا مذعنني

يكفر من خالفه، إمنا حيصل بالنقل املتواتر املوجب للعلم الضروري، الذي ال ميكن فيه 
 .(2)"اختالف وال امرتاء

 .عند المازري حجية القرآن: المطلب الثاني
  .القرآن حجة يجب العمل به: الفرع األول

قد تقرر أنه كلية الشريعة، :" ‘  3كما قال اإلمام الشاطيب  كتاب اهلل تعاىل
وعمدة امللة، وينبوع احلكمة، وآية الرسالة، ونور األبصار والبصائر، وأنه ال طريق إىل اهلل 
سواه، وال جناة بغريه، وال متسك بشيء خيالفه، وهذا كله ال حيتاج إىل تقرير واستدالل عليه، 

 .4"ألنه معلوم من دين األمة
 ڇ]:لذلك فقد اتفقت األمة على أنه حجة جيب العمل مبا فيه، قال اهلل تعاىل

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ] :، وقال جل ثناؤه[49: املائدة] [ک ک ک ک ڑ

 :، وقال عز من قائل[92: النحل] [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 جب يئ ىئ مئ] :، وقال أيضا[12: غافر] [   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ]

 [.54: املائدة] [ ىب مب خب حب

                                                           

 (.1/2/561)،شرح التلقني: املازري - 1
 (.1/2/561)نفسه، صدرامل - 2
 أصويل حافظإمام  املالكي، بالشاطيب الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيمأبو إسحاق : هو - 3

 شرح و ،واالعتصام ،الفقه أصول يف املوافقات: أبدع يف األصول ومقاصد الشريعة، له مصنفات عديدة، منها لغوي،
األعالم، : ، الزركلي(1/112) الزكية، النور شجرة خملوف، :انظر ترمجته يف هـ،124: سنة ‘ تويف األلفية،

(1/15.) 
 (.4/144)املوافقات،  :اطيبالش - 4
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عتصمتم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ا)... :قوله×  وقد صح عن النيب
 .1...(به كتاب اهلل

، 2"فكل ما أنزل اهلل يف كتابه جل ثناؤه رمحة وحجة: "‘ قال اإلمام الشافعي 
سبيل فليست تنزل بأحد من أهل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليل على : "وقال أيضا
 .3"اهلدى فيها

وملا تبني بالرباهني واملعجزات أن القرآن هو عهد اهلل إلينا، : "‘ 4وقال ابن حزم
والذي ألزمنا اإلقرار به والعمل مبا فيه، وصح بنقل الكافة الذي ال جمال للشك فيه أن هذا 

فكان هو  فيه،القرآن هو املكتوب يف املصاحف، املشهور يف اآلفاق كلها، وجب االنقياد ملا 
فما  [19: األنعام] [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]ألننا وجدنا فيه  األصل املرجوع إليه؛

 .5"يف القرآن من أمر أو هني فواجب الوقوف عنده
وألن هذا من األمور املسلمة اليت ال جدال فيها وال مراء، مل يعن األصوليون بإقامة 

 :6فيه قول القائلاألدلة ونصب احلجج والرباهني على ذلك، وإنه ليصدق 
 7وليس يصح يف األذهان شيء     إذا احتاج النهار إىل دليل

                                                           

 (.2/996)،1219: ، حديث رقم× ، كتاب احلج، باب حجة النيب يف صحيحه مسلم أخرجه - 1
 (.1/12)الرسالة، : الشافعي - 2
 (.1/24)نفسه، املصدر - 3
علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، األندلسي، القرطيب، أبو حممد، أديب أصويل، حمدث حافظ، إمام أهل : هو - 4

الفصل يف امللل والنحل، اإلحكام يف : الظاهر، كان شديد النقد ملخالفيه، سليط اللسان، له مصنفات عديدة، أشهرها
سري أعالم : الذهيب: انظر ترمجته يف. ه465 :سنة‘ أصول األحكام، احمللى باآلثار، مراتب اإلمجاع، تويف 

-4/254)األعالم،: الزركلي( 242-5/212)شذرات الذهب،: ، ابن العماد(وما بعدها 19/194)النبالء،
255 .) 
دار اآلفاق : أمحد شاكر، بريوت: علي بن أمحد، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق: ابن حزم - 5

 (.1/25)، (ت.د)،(ط.د)اجلديدة،
 .أبو الطيب املتنيب:  لشاعر الشهري املعروفهو ا - 6
 م،1296-ه1441، (ط.د)دار الكتاب العريب،: عبد الرمحن، شرح ديوان املتنيب، بريوت: الربقوقي -  7

(1/215.) 
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هوا على أمر، وهو تقدمي القرآن على غريه يف االستدالل، وهذا هو منهج إال أهنم نب  
الصحابة األبرار والتابعني األخيار واألئمة العدول، وهو شأن الفقهاء والعلماء، وهذا ما 

 .أن يفعله ينبغي للداعية إىل اهلل
ينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن، فإنه : " ‘ 1ابن تيمية قال

 .2"، مث كالم األئمة× نور وهدى، مث جيعل إمام األئمة رسول اهلل 

 .‘رأي المازري : الفرع الثاني
ة الدين من أن كتاب اهلل تعاىل حجة جيب العمل مبا فيه، إن هذا الذي قر ره أئم  

اإلمام املازري يف غري ما موضع، حىت إن الناظر يف كتبه واملتأمل يف مقالته، ليجد يف ده أك  
ذلك جتسيدا عمليا لنصوص الكتاب الكرمي، مبا يربز اهتمامه هبذا األصل القومي وعنايته به، 

 :وحرصه على الرجوع إليه، هذا االهتمام الذي يظهر من خالل العناصر اآلتية
 .ي الدفاع عن القرآنإفراده مصنفا ف: أوال

قطع لسان النابح يف املرتجم : "وهو املذكور سابقا يف قسم الرتمجة، واملوسوم بـ
وهو كتاب نقضنا فيه كالم رجل وصف نفسه بأنه كان من : "، والذي قال عنه"بالواضح

علماء املسلمني، مث ارتد، وأخذ يلفق قوادح يف اإلسالم، فنقضنا أقواله يف هذا الكتاب، 
 .3"وأشبعنا القول يف هذه املسألة، وبسطناه يف أوراق

 .القرآن قاعدة اإلسالم: ثانيا

                                                           

الدمشقي، أبو العباس تقي الدين، إمام فقيه جمتهد،  ن عبد السالم، ابن تيمية احلراينأمحد بن عبد احلليم ب: هو - 1
له تصانيف كثرية ومتنوعة يف شىت العلوم والفنون، .حافظ أصويل، بلغت شهرته اآلفاق، وعمت مصنفاته األرجاء

اإلميان، درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة، وعديد الفتاوى جمموعة يف مصنفات متعددة، تويف رمحه اهلل :منها
، (1/64)البدر الطالع، : ، الشوكاين(4/421) ذيل طبقات احلنابلة،:ابن رجب: انظر ترمجته يف .ه129: سنة

 (.1/144)األعالم، : الزركلي
املدينة عبد الرمحن بن القاسم وابنه حممد، : أمحد بن عبد احلليم تقي الدين، جمموع الفتاوى، مجع: ابن تيمية - 2

 (.24/2)م، 1225-ه1416، (ط.د)، املصحف جممع امللك فهد لطباعة: املنورة

 (.1/264)املعلم، : املازري - 3
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القرآن معجزته عليه السالم وقاعدة : "أكثر من مرة، حيث قال‘ إذ أكد ذلك 
 .1"اإلسالم

إن القرآن قاعدة اإلسالم، وقطب األحكام، ومفزع أهل امللة ووزهنم، : "وقال أيضا
 .2"نبيهم وآية رسوهلم، ودليل صدق

 .القرآن أصل الفقه وينبوع األحكام: ثالثا
أن : "ة بالقرآن، ومما قاله عندهافعند كالمه عن حكم البسملة ذكر اعتناء الصحاب

وأما من جهة ...القرآن معلوم قطعا اعتىن الصحابة بنقله من جهة الطبيعة ومن جهة الشريعة،
 .3"أحكامهمالشريعة؛ فلكون القرآن هو أصل هدايتهم وينبوع 

أن : وعند كالمه عن الرتتيب يف اإلمامة ومن األحق بالتقدمي، ذكر دليل من قال
وأجيب عن هذا بأن الصحابة  : "القارئ لكتاب اهلل هو األحق باإلمامة، وعق ب عليه بقوله

كنا ال نتجاوز آية : كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن تعلموا أحكامه، وهلذا قال ابن مسعود
، وإذا كان األمر كذلك، كان القارئ لكتاب اهلل تعاىل 4عرف أمرها وهنيها وأحكامهاحىت ن

 .5"فقيها، ألنه أصل الفقه وينبوع األحكام
 .القرآن أصدق نقال: رابعا

وأما : "6يف معرض رده على املعتزلة إنكارهم الكالم النفسي‘ حيث قال 
 .7"التحاكم يف هذه املسألة للسان، فالقرآن أصدق نقال

 .ستداللتوظيف نصوص القرآن في عملية اال: خامسا
                                                           

 (.1/2/566)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.12/22)املعيار املعرب، : الونشريسي: ، وتكملة القول من(529)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.1/2/569)شرح التلقني، : املازري - 3
، وصححه عبد القادر األرناؤوط يف تعليقه عليه، (19/461)أمحد يف املسند، :  رواههذا األثر عن ابن مسعود  - 4

 .، وصححه أمحد شاكر هناك(1/94)ورواه أيضا الطربي يف تفسريه، 
 (.1/2/661)السابق،  املصدر: املازري - 5
درء تعارض العقل : تيمية ابن: مسألة كالمية عقدية، نشأ حوهلا خالف شهري بني املعتزلة واألشاعرة، انظرها يف - 6

 14/122)م، 1221-ه1411، 2جامعة اإلمام حممد بن سعود، ط: ضحممد رشاد سامل، الريا: والنقل، حتقيق
 (.وما بعدها

 (.121)إيضاح احملصول، : املازري - 7
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فمن ذلك ما أورده يف وجوب مباشرة الرأس باملسح، والرد على قول اإلمام أمحد  
    ٺ ڀ ]: جبواز املسح على العمامة، حيث استدل عليه بقوله تعاىل‘ 

 .1إذ أورد اآلية ها هنا استدالال ومعارضة  ،[46: املائدة] [

فوجه إثبات النية على اجلملة؛ : "يف إثبات النية للطهارة من احلدث‘ وقال 

 .2["46: املائدة] [پ پ پ ٻ ٻ ]: قوله تعاىل
الدليل على جواز الوكالة؛ الكتاب والسنة وإمجاع : " وقال يف االستدالل جلواز الوكالة

 .3"األمة واالعتبار
الكرمي يف تقرير األحكام كثري، وسيظهر اعتماده القرآن ‘ وأمثال هذا يف كالمه 

 .الشرعية أكثر يف مطلب منفرد، سيأيت قريبا بإذن اهلل تعاىل
 .البسملة والقراءة الشاذة عند المازري: المطلب الثالث 

مر معنا قريبا ذكر ضابط وخاصية من خصائص القرآن الكرمي، وهو أنه منقول 
الذي هو اشرتاط التواتر  -الضابط بالتواتر املفيد للعلم والقطع، وعليه فإنه يتفرع عن هذا 

 :مسألتان، وقع فيهما االختالف بني الفقهاء - يف ثبوت القرآن
 البسملة هل هي آية من القرآن أم ال؟ :األولى
القراءة الشاذة هل تعد قرآنا أم ال؟ وهل هي حجة يف األحكام، أم ليست  :الثانية

 كذلك؟
 .حكم البسملة: الفرع األول
األصولية اليت شاع فيها اخلالف بني األصوليني والفقهاء قدميا وحديثا، من املسائل 

 .مسألة قرآنية البسملة، وقد كان هلذا اخلالف أثره على الفروع الفقهية

                                                           

 (.156-1/155)املعلم، : املازري - 1
 (.1/1/119)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.2/1/122)، املصدر نفسه - 3
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 ‘ وما سريد هاهنا بيان ألقوال الفقهاء يف املسألة، مع إبراز رأي اإلمام املازري

اع يف املسألة، لتتضح به صورهتا، وذلك  فيها، لكن قبل ذلك كله ال بد من حترير حمل النز 
 :كاآليت

أمجع الفقهاء على أن البسملة قرآن يف نفسها، وأهنا بعض آية من سورة النمل،  -
 .1ثابتة ثبوت التواتر القطعي املوجب لليقني

ہ ] :واإلمجاع على أهنا آية من سورة النمل قوله تعاىل: "...‘ املازري  قال

 .2"[14: النمل] [ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   
كما أنه ال خالف بني الفقهاء أن البسملة ليست آية من سورة براءة، وأهنا نقلت    -

 .3كتابة يف املصاحف نقال متواترا بني كل سورتني، سوى األنفال وبراءة
مث إنه ال خالف بينهم يف أنه ال يكف ر من أثبتها وال من نفاها، كون املسألة من  -

 .4وقع اخلالف فيهاموارد اإلجتهاد اليت 
وقوة الشبهة من اجلانبني يف مثل بسم اهلل الرمحن الرحيم : "‘ 5قال ابن احلاجب

 .1"منعت التكفري من اجلانبني

                                                           

دار إحياء : حممد الصادق قمحاوي، بريوت: أبو بكر أمحد بن علي الرازي، أحكام القرآن، حتقيق: اجلصاص - 1
: أبو بكر حممد بن عبد اهلل، أحكام القرآن، حتقيق: ، ابن العريب(1/9)م، 1222-ه1412، (ط.د)الرتاث العريب، 

أبو زكريا حيىي بن : النووي، (1/5)م، 2441-ه1424، 1دار الكتب العلمية، ط: طا، بريوتحممد عبد القادر ع
-1/292)، (ت.د)، (ط.د)مكتبة اإلرشاد، : حممد جنيب املطيعي، جدة: ، حتقيقشرح املهذب شرف، اجملموع

 (.1/142)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(224
 (.1/126)املعلم، : املازري - 2
م، 1292-ه1442، 1دار اآلفاق، ط: العريب، بريوت اثجلنة إحياء الرت : ابن حزم، مراتب اإلمجاع، حتقيق - 3

عبد : ير، حتقيقعالء الدين علي بن سليمان، التحبري شرح التحر : ، املرداوي(1/292)اجملموع، : ، النووي(125)
موسى بن علي، : ، الفقيهي(1/1114)، م2444-ه1421، 1طمكتبة الرشد، : وآخرون، الرياضالرمحن اجلربين 

 (.195-194)، 12، ع 24قرآنية البسملة وأثره يف األحكام، جملة جامعة أم القرى، ج  اخلالف األصويل يف
 (.411-1/412)البحر احمليط، : ، الزركشي(1/221)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 4
صويل أبو عمر عثمان بن أيب بكر بن يوسف، الكردي املالكي، املعروف بابن احلاجب، إمام فاضل، فقيه أ :هو - 5

الكافية يف النحو، منتهى السول واألمل، خمتصر املنتهى املعروف مبختصر ابن : له تصانيف عديدة، منها. متكلم
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وسواء قيل بالقطع يف النفي أو اإلثبات، فذلك ال مينع  : "‘ ابن تيمية  وقال
 .2"للمثبتكوهنا من موارد االجتهاد، اليت ال تكفري وال تفسيق فيها للنايف وال 

موضع كتبت واخلالف الدائر بني الفقهاء يف املسألة، إمنا هو يف قرآنيتها يف كل  -
 هي آية من كتاب اهلل تعاىل يف كل موضع وردت فيه؟ أم ليست بآية؟فيه؛ هل 

حتريرا بليغا أتى عليها من ‘ هذه هي صورة املسألة، وقد حررها اإلمام املازري 

أما بسم اهلل الرمحن الرحيم فإن القول فيها هل هي " : ‘، حيث قال 3مجيع جوانبها
 .4..."اللباب ونبوح لك باألسرار ىولكن نقتصر لك عل. ن أم ال؟ يتسعقرآ

 :وعليه فقد اختلف العلماء يف حكم البسملة على أربعة أقوال
البسملة آية من القرآن الكرمي منفردة أنزلت للفصل بني السور، ليست  :القول األول

 .6، واحلنابلة5من الفاحتة وال من غريها، وهو مذهب احلنفية
أهنا آية من سورة الفاحتة، ومن أول كل سورة كتبت فيها، وهو  :القول الثاني

 .1الصحيح من مذهب الشافعي

                                                                                                                                                                      

الديباج : ، ابن فرحون(21/264)سري أعالم النبالء، : الذهيب: انظر ترمجته يف .ه646سنة  ‘تويف . احلاجب
 (.1/445)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(292)املذهب، 

دار : حممد حسن حممد حسن إمساعيل، بريوت: ، حتقيقخمتصر املنتهىعضد الدين عبد الرمحن، شرح : اإلجيي - 1
 (.2/212)م، 2444-ه1424، 1الكتب العلمية، ط 

 (.11/245)جمموع الفتاوى، : ابن تيمية - 2
 (.112)، راؤه األصوليةاإلمام املازري وآ: مراد بوضاية - 3
 (.1/2/566)التلقني، شرح : املازري - 4
دار الكتب : أبو بكر أمحد بن أيب سهل، املبسوط، بريوت: ، السرخسي(1/9)أحكام القرآن، : اجلصاص - 5

دار الكتب العلمية، : ين، بريوتأبو الوفاء األفغا: ، أصول السرخسي، حتقيق(16-1/15)، (ت.د)، (ط.د)العلمية، 
الء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب ع: ، الكاساين(291-1/294)م، 1221-ه1414، 1ط

م، 2441-ه1424، 2دار الكتب العلمية، ط: بريوت علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود،:الشرائع، حتقيق
(2/11.) 

عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح حممد : ، حتقيقشرح خمتصر اخلرقي موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، املغين: ابن قدامة - 6
وما  1/1114)التحبري، : ، املرداوي(152-2/151)، م1221-ه1411، 1طدار عامل الكتب، : احللو، الرياض

 (.بعدها
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قرآن، إال ما ورد يف سورة النمل من  البسملة ليست يف شيء من ال :القول الثالث
كوهنا بعض آية، فليست بآية من الفاحتة وال من غريها، ال للفصل بني السور وال للوصل، 

 . 2وإمنا هي للتربك فقط، وبه قال اإلمام مالك ومجهور أصحابه
البسملة آية من الفاحتة فقط دون سائر السور، وبه قال بعض  :القول الرابع

 .4اية عن اإلمام أمحد، ورو 3الشافعية
الذي ذهب إليه اإلمام املازري واختاره ما عليه مذهبه من : رأي اإلمام المازري

ال عند قراءة أم القرآن وال يف اليت : 6أما قوله: " ‘، إذ قال 5القول بعدم قرآنية البسملة
تقرأ بعدها، فإنا قدمنا أن البسملة ليست من أم القرآن وال يف شيء من من السور اليت 

 .7"بعدها
 :من الفروع المبنية على الخالف في قرآنية البسملة

 .حكم قراءة البسملة في الصالة: مسألة
 :8اختلف الفقهاء يف قراءة البسملة يف الصالة على ثالثة مذاهب

                                                                                                                                                                      

وما  2/244)، م2441-ه1422، 1ط دار الوفاء،: رفعت فوزي عبد املطلب، مصر: الشافعي، األم، حتقيق - 1
ود، علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوج: احلسن علي بن حممد، احلاوي الكبري، حتقيق أبو: ، املاوردي(بعدها
 (.1/224)اجملموع، : م، النووي1224-ه1414، 1دار الكتب العلمية، ط: بريوت

دار ابن : ار الفتح، بريوتد: حممد عصام القضاة، عمان: ، االنتصار للقرآن، حتقيقأبو بكر بن الطيب: باقالينال - 2
عبد : أبو عمر يوسف بن عبد اهلل، اإلنصاف، حتقيق: ، ابن عبد الرب(1/246)م، 2441-ه1422، 1حزم، ط

شهاب الدين أمحد : ، القرايف(151)م، 1221-ه1411، 1أضواء السلف، ط: جليالين، الرياضاللطيف بن حممد ا
وما  2/116)م، 1224، 1طدار الغرب اإلسالمي، : ن، بريوتحممد حجي وآخرو : بن إدريس، الذخرية، حتقيق

 (.بعدها
دار : عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، الرياض: ، روضة الطالبني، حتقيق(1/292)اجملموع، : النووي - 3

 (.412-1/411)البحر احمليط، : ، الزركشي(149-1/141)م، 2441-ه1421، (ط.د)عامل الكتب، 
 (.1/1116)لتحبري، ا: ، املرداوي(2/151)املغين، : ابن قدامة - 4
 (.وما بعدها 1/2/561)شرح التلقني، : املازري - 5
 .القاضي عبد الوهاب البغدادي: يريد - 6
 (.1/2/511)السابق،  صدرامل: املازري - 7
عبد اهلل العبادي، : أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حتقيق: ابن رشد احلفيد - 8

 (.1/224)م، 1225-ه1416، 1دار السالم، ط: القاهرة
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تقرأ البسملة وجوبا مع الفاحتة، سر ا يف السرية وجهرا يف اجلهرية،  :المذهب األول
 .1وهو مذهب الشافعي

تقرأ البسملة عند افتتاح القراءة يف كل ركعة سر ا، وبه قال أبو  :المذهب الثاني
 .3وأمحد 2حنيفة

ال تقرأ البسملة يف الصالة املكتوبة مطلقا، ال يف افتتاح أم القرآن،  :المذهب الثالث
 .4وال يف غريها، وهو مذهب اإلمام مالك

اختار رآنية البسملة، فإنه ومع نفيه ق‘ اإلمام املازري  :رأي اإلمام المازري
أثبت يف مسألة الرتك والفصل بني ، و -كما سيأيت -قراءهتا عند أم القرآن مراعاة للخالف 

اء من الوصل أو الرتك، فيقرأ لكل واحد السور بالبسملة اخليار، حبسب ما روي عن القر  
ها ال أن إطالق القول في :والذي عندي يف هذه املسألة: " منهم مبا روي عنه، ويف هذا يقول

فون يف الفصل بني السور فإن القراء السبعة خمتل ،حىت يعلم ملن يقرأ  القارئ ،حيسن
فإذا قرأ القارئ برجل من السبعة فينبغي أن  ،فمنهم من أثبتها، ومنهم من نفاها ؛بالبسملة

 .5"يقرأ له على حسب ما روي عنه من الفصل أو تركه
فقد اعترب اخلالف يف هذه املسألة  ‘سعة فقهه وعلمه  وكما أشري إليه فإنه من

ما يثبت ذلك يف رحلته  ‘ 6وأخذ به يف حق نفسه، فقد نقل ابن رشيد الفهري

                                                           

 (.وما بعدها 1/292: )اجملموع: النووي - 1
 (.2/11)بدائع الصنائع، : الكاساين - 2
 (.وما بعدها 2/141)املغين، : ابن قدامة - 3
 (.1/162)م، 1225-ه1415، 1دار الكتب العلمية، ط: ، بريوتاملدونة الكربى: أنسمالك بن  - 4
 (.1/2/514)شرح التلقني، : ملازريا - 5
أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر، الشهري بابن رشيد الفهري، اخلطيب احملدث، املتبحر يف علوم الرواية : هو - 6

ملء العيبة، السنن األبني يف السند املعنعن، : ، من مصنفاته(ملء العيبة: )واإلسناد، صاحب الرحلة الواسعة املسماة
الديباج : ابن فرحون: انظر ترمجته يف. ه121: سنة ‘تويف  ح بالتعريف بإسناد اجلامع الصحيح،إفادة النصي
األعالم، : ، الزركلي(1/144)شجرة النور الزكية، : ، خملوف(2/141)أزهار الرياض، : ، املقري(444)املذهب، 

(6/114.) 
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لقيت : "حيث قال‘ 1املشهورة، عند ذكره لقاءه اإلمام تقي الدين ابن دقيق العيد
دخلها حلاجة عرضت له، الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أول يوم رأيته باملدرسة الصاحلية 

فسلمت عليه وهو قائم، وقد حف  به مجع من طالب العلم، وعرضت عليه ورقة سئل فيها 
عن البسملة يف قراءة فاحتة الكتاب يف الصالة، وكان السائل فيما ظننته مالكيا، فمال الشيخ 

ءهتا، إىل قراءهتا للمالكي خروجا من اخلالف يف إبطال الصالة برتكها، وصحتها مع قرا
ذكر أبو : وما هو؟ فقلت: يا سيدي، أذكر يف املسألة ما يشهد الختياركم، فقال: فقلت

صليت خلف : أنه قال - 3فغلطت وقلت ابن شاهني 2وأردت أن أقول امليانشي - حفص
، وملا (بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني)اإلمام أيب عبد اهلل املازري، فسمعته يقرأ 

أو قد تفطنت : يا سيدي مسعتك تقرأ يف صالة الفريضة كذا، فقال: ه قلت لهخلوت ب
: يا سيدي أنت اليوم إمام يف مذهب مالك، وال بد أن ختربين، فقال يل: لذلك؟ فقلت له

امسع يا عمر، قول واحد يف مذهب مالك أن من قرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم يف الفريضة ال 
هب الشافعي أن من مل يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم بطلت تبطل صالته، وقول واحد يف مذ

صالته، فأنا أفعل ما ال تبطل به صاليت يف مذهب إمامي، وتبطل برتكه يف مذهب غريه، 
 .4"…لكي أخرج من اخلالف

                                                           

أبو الفتح حممد بن علي بن وهب القشريي، املعروف بابن دقيق العيد، فقيه أصويل، إمام حافظ حمدث، : هو - 1
 احلديث، شرح اإلملام، شرح العمدة،اإلملام يف : تفرد بتحقيق بعض العلوم والرسوخ فيها، له تصانيف مجة نافعة، منها

: ، ابن قاضي شهبة(2/241)الشافعية الكربى،  طبقات: السبكيابن : انظر ترمجته يف. ه142: سنة ‘تويف 
 (.214-2/222)طبقات الشافعية، 

ما ال : "ث مساهأبو حفص عمر بن عبد اجمليد بن حسني القرشي امليانشي، شيخ احلرم، له كراس يف احلدي: هو - 2
: ، الزركلي(6/441)شذرات الذهب، : ابن العماد :انظر ترمجته يف. ه591: سنة ‘تويف  ،"يسع احملدث جهله

 (.5/51)األعالم، 
اإلمام أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان، املعروف بابن شاهني، إمام واعظ، مفسر حافظ، له تصانيف : هو - 3

 :الذهيب: انظر ترمجته يف. ه195: سنة ‘تويف  ة، التفسري، ناسخ احلديث ومنسوخه،السن: عديدة، ذكر منها
 (.5/44)األعالم، : ، الزركلي(4/454)شذرات الذهب،: عماد، ابن ال(16/411)سري أعالم النبالء، 

: الغرياين، بريوتالصادق : ، حتقيقإىل قواعد اإلمام مالك أبو العباس أمحد بن حيىي، إيضاح املسالك: الونشريسي - 4
أمحد بن علي املنجور، شرح املنهج املنتخب إىل : ، املنجور(65-64)م، 2446-ه1426، 1دار ابن حزم، ط

 (.وما بعدها 126)، (ت.د)، (ط.د)حممد الشيخ حممد األمني، دار عبد اهلل الشنقيطي، : قواعد املذهب، حتقيق
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وإن كان لريى أن البسملة ليست من  ‘وهبذا النص يتبني أن اإلمام املازري 
هتا ملن يثبتها من القراء، ألن القراءة سنة متبعة، ومراعاة القرآن، فهو مع ذلك يرى جتويز قراء

 . 1يف إثباهتا ‘خلالف الشافعي 
 .حكم القراءة الشاذة: الفرع الثاني

البارزة كونه منقوال بطريق التواتر، نقال موجبا للعلم  من خصائص كتاب اهلل تعاىل
 .مفيدا للقطع، ويرتتب على اختالل هذا الشرط أن توصف القراءة بأهنا شاذة

حمل خالف بني األصوليني، وقد كان هلذا اخلالف  -القراءة الشاذة  - وهذه األخرية
فقهاء يف املسألة مع جتلية رأي أثره الفقهي على األحكام الشرعية، وفيما يأيت بيان ألقوال ال

 .أكثر ‘اإلمام املازري 
 .المراد بالقراءة الشاذة: أوال

هي ما اختل  فيها شرط التواتر؛ مبعىن ما نقل قرآنا من غري تواتر وال استفاضة متلقاة 
 .2من األمة بالقبول

وإن مما يقطع على كذبه : "...بقوله ‘وإىل هذا املعىن أشار اإلمام املازري 
واخلالف املشار إليه يف القراءة الشاذة هل يعمل ...جميء اخلرب آحادا ومن حقه أن ينقل تواترا

 .3"هبا أم ال؟ مبين على هذا
وقد اتفق علماء األصول على أن : "يف قوله ‘ 4وأكد عنه هذا املعىن ابن لب  

على مقابل  القرآن جيب أن يكون متواترا، على أن القراءة الشاذة هي اليت نقلت نقل آحاد
 .1"املتواتر يف كوهنا نقلت نقل الكافة، ذكر ذلك كذلك أبو املعايل واملازري وغريمها

                                                           

 (.195)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : بوضايةمراد  - 1
  (.12)، (ت.د)، (ط.د)دار الكتب العربية الكربى، : حممد، غاية الوصول، مصر زكرياء بن: األنصاري - 2
 (.526)إيضاح احملصول، : املازري - 3
أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لب، الثعليب، الغرناطي، كان عارفا بالعربية واللغة، مربزا يف التفسري، : هو - 4

شرح مجل : انتهت إليه رئاسة الفتوى يف العلوم، له تصانيف عديدة، منهامشاركا يف أصول الفقه، والفرائض واألدب، 
: انظر ترمجته يف. ه192:سنة ‘تويف  ة، وغريها،الزجاجي، والرد على ابن عرفة يف مسألة القراءة بالشاذ يف الصال

 . (9/491)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(116)الديباج، : ابن فرحون
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 .من فروع هذه القاعدة: ثانيا
 .القراءة بالشاذ في الصالة: مسألة

شاذ يف حكى غري واحد من أهل العلم حصول االتفاق على عدم جواز القراءة بال
رمحهما اهلل اإلمجاع  وابن حزم 2ابن عبد الرب، بل نقل ‘اإلمام املازري  الصالة، منهم

، إال أن حكاية االتفاق واإلمجاع هذه فيها نظر، ذلك أن اخلالف يف املسألة 3على ذلك
 :حقا قد وقع ومتخض عنه ثالثة آراء وأقوال كاآليت

مجهور العلماء من أصحاب املذاهب على عدم جواز القراءة بالشاذ  :القول األول
الة وغريها، ذلك أهنا ليست بقرآن إذ مل تتواتر، وال جيوز قراءة ما مل تثبت قرآنيته يف يف الص

 .4الصالة، وإن قرئ هبا مل تصح تلك الصالة
، وهو 5جيوز القراءة بالشاذ يف الصالة، وإليه ذهب بعض الشافعية :القول الثاني

ورواية عن اإلمام ، 2عن مالك 1، ورواية ابن وهب6أيضا قول بعض أصحاب أيب حنيفة
 .3أمحد

                                                                                                                                                                      

 (.91-12/92)املعرب، املعيار : الونشريسي - 1
أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد الرب بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري، إمام حافظ، حمدث فقيه، : هو - 2

التمهيد، االستذكار، االستيعاب، جامع بيان العلم : شيخ علماء األندلس وكبري حمدثيها، له مؤلفات كثرية، منها
شجرة النور، : ، خملوف(444)الديباج، : ابن فرحون: رمجته يفانظر ت. ه461: سنة ‘وفضله، تويف 

(1/116.) 
ه، 1152، 1املطبعة املنريية، ط: أمحد شاكر، مصر: علي بن أمحد، احمللى باآلثار، حتقيق: ابن حزم - 3

: غربمصطفى بن أمحد العلوي وآخرون، امل: أبو عمر يوسف بن عبد الرب، التمهيد، حتقيق: ، ابن عبد الرب(4/255)
 (. 9/221)م، 1261-ه1191، (ط.د)وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

: ، النووي(،294-1/212)أصول السرخسي، : ، السرخسي(9/221)السابق،  املصدر: ابن عبد الرب -4 
 (.2/116)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(1/159)اجملموع، 

، 2مؤسسة قرطبة، ط: سيد عبدالعزيز وعبد اهلل ربيع، مصر :تشنيف املسامع جبمع اجلوامع، حتقيق: الزركشي -5
 .(215-1/214)م، 2446

دار : عبد اهلل حممود حممد عمر، بريوت: عبد العلي حممد بن نظام الدين، فواتح الرمحوت، حتقيق: اللكنوي -6
 (.2/14)م، 2442-ه1421، 1الكتب العلمية، ط
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وهي الفاحتة عند القدرة  -التفصيل بني أن يقرأ هبا يف القراءة الواجبة  :القول الثالث
القراءة، لعدم ثبوت القرآن مل تصح صالته، ألنه مل يتعني أنه أدى الواجب من  -عليها 
الصالة مببطل، وإن قرأ هبا فيما ال جيب مل تبطل صالته، ألنه مل يتيقن أنه أتى يف  بذلك،

جلواز أن يكون ذلك من احلروف السبعة اليت أنزل عليها القرآن، وهو قول أيب الربكات اجملد 
 .5، نقله عنه حفيده تقي الدين4ابن تيمية

وقريب منه قول لبعض احلنفية، مفاده أنه إن اقتصر على القراءة بالشاذ يف الصالة مل 
واتر، جريا على أصلهم يف أن الفرض يف الصالة تصح صالته، وتصح لو قرأ معه شيئا من املت

 .6قراءة ما تيسر من القرآن، وأنه ال يتعني قراءة أم القرآن عندهم
موافق متام املوافقة ملا عليه مجهور العلماء من عدم جواز  ‘ هو: رأي المازري

وإن مما يقطع على كذبه جميء اخلرب آحادا : "... القراءة بالشاذ يف الصالة، ويف ذلك قوله
واخلالف املشار إليه يف القراءة الشاذة هل يعمل هبا أم ال؟ مبين ...ومن حقه أن ينقل تواترا

أن القراءة الشاذة ال جيوز قراءهتا يف احملاريب وإثباهتا يف على هذا، مع حصول االتفاق على 

                                                                                                                                                                      

رشي موالهم، املصري، كان من أعلم الناس برأي مالك، صحبه ملا أبو حممد عبد اهلل بن وهب بن مسلم الق: هو -1
: عياض: انظر ترمجته يف .ه121: سنة ‘تويف . اجلامع، القدر، ورواية للموطأ: يقارب عشرين سنة، من مصنفاته

 (.1/92)شجرة النور، : ، خملوف(214)الديباج، : ، ابن فرحون(وما بعدها 1/229)ترتيب املدارك، 
 (.1/2/512)شرح التلقني، : ، املازري(9/222)التمهيد، : الربابن عبد  -2
 (.2/166)املغين، : ابن قدامة -3
، احلنبلي، جمد أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن علي بن تيمية احلراين: هو -4

تويف . كام الكربى، املسودة يف أصول الفقهمنتقى األخبار، األح: فقيه حمدث مفسر أصويل، من تصانيفه الدين،
شذرات : ، ابن العماد(وما بعدها 4/1)ذيل طبقات احلنابلة، : ابن رجب: انظر ترمجته يف .ه652: سنة ‘

 (.1/441)الذهب، 
 (.11/214)جمموع الفتاوى، : ابن تيمية -5

 (.1/6)ه، 1151، (ط.د)احلليب، مطبعة مصطفى البايب : حممد أمني، تيسري التحرير، مصر: أمري باد شاه - 6
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املصاحف؛ ألن إثباهتا يف املصحف وقراءهتا يف احملراب عنوان الثقة هبا والقطع عليها، وخرب 
 .1"الواحد ال يفيد القطع وال يوجب العلم

 .االحتجاج بالقراءة الشاذة: ثالثا
فقهاء يف كون التواتر يفيد القطع وهذا فرع عن سابقه، إذ مل خيالف أحد من ال

واليقني بصحته قوال وعمال، وأن ما مل يتواتر ال يصح إطالق تسمية القرآن عليه، وال تصح 
الصالة به عند مجهورهم، لكنهم عند العمل به، واالحتجاج به يف األحكام، تفرقوا يف ذلك 

عد اتفاقهم على أهنا ال تسمى أقواال ومذاهبا، وكان اختالفهم يف شأن تنزيلها منزلة اخلرب، ب
 .قرآنا، وأهنا ليس هلا حجية القرآن

مبا  وأما إثبات تعلق األحكام: "بقوله ‘وهذا ما أشار إليه اإلمام املازري 
فصيام ثالثة أيام )اقتضاه مضمون ما نقل منه آحاًدا كقراءة من قرأ يف كفارة اليمني 

ويكون هذا كخرب واحد ورد  ،جيب التتابع، هل ففيه اضطراب بني أهل األصول 2(متتابعات
 .3"الفقه أصولتب ستقصى يف كموهذا  ؟أو ال جيب ،بإجيابه

بالعمل هبا يف احلالل  - القراءة الشاذة: أي - وإمنا اخلالف فيها: " ‘وقال 
 .4"واحلرام، وحنومها من األحكام

ذهبني؛ مها  وأقوال الفقهاء ومذاهبهم يف االحتجاج بالقراءة الشاذة تفرقت إىل م
 :كاآليت

                                                           

شهاب الدين أمحد بن إدريس، نفائس األصول يف شرح :  ، القرايف(521-526)إيضاح احملصول، : املازري - 1
، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، مكة املكرمة: احملصول، حتقيق

 (.12/22)املعيار املعرب، : ، الونشريسي(1454-1/1442)م، 1225-ه1416
: ب التتابع يف صوم كفارة اليمني، رقمالبيهقي يف السنن الكربى عن ابن مسعود، كتاب األميان، با أخرجه - 2

عبد الرزاق يف : عن ابن مسعود أيضا أخرجه، و (144-14/141)، 24449: رقم، وعن أيب  بن كعب، 24412
،  (514-9/511)، 16141و16142: الثة أيام وتقدير التكفري، برقممصنفه، كتاب األميان والنذور، باب صيام ث

ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب األميان والنذور والكفارات، باب يف الصيام ثالثة أيام يف كفارة : عن أيب   أخرجهكما 
، 1424: ، واحلاكم يف املستدرك، كتاب التفسري، باب تفسري سورة البقرة، رقم(5/44)، 12421: اليمني، رقم

 (. 9/241)إرواء الغليل،  صححه األلباين يفو  صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب،: ، وقال(2/141)
 (.1/2/561)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.1/1454)، املصدر السابق: ، القرايف(521)، إيضاح احملصول: املازري - 4
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القراءة الشاذة ال حيتج هبا، وال يعمل هبا يف األحكام، وال تنزل  :المذهب األول
، 1منزلة خرب الواحد؛ بل هي مردودة غري مقبولة، وهذا هو املشهور من مذهب اإلمام مالك

 .2ورواية عن اإلمام أمحد
القراءة الشاذة حجة يف األحكام الشرعية تنزل منزلة اخلرب، وهو  :المذهب الثاني

، والصحيح من مذهب اإلمام 3املشهور من مذهب أيب حنيفة والذي عليه مجهور أصحابه
 .5، وظاهر الرواية عن اإلمام أمحد، وبه أخذ أصحابه4الشافعي

وذهب إليه، أن القراءة الشاذة ليست حبجة  ‘ الذي اختاره :المازري رأي
ال ذلك بأنه ال يلزم العمل خبرب الواحد املنقول على مطلقا، وال تنزل منزلة خرب الواحد، معلِّ 

، وقراءة 6(فما استمتعتم به منهن إىل أجل)وقراءة ابن مسعود هذه اآلية : "إذ قال أنه قرآن،
ريق اآلحاد، والقرآن ال يثبت خبرب الواحد، ابن مسعود هذه ليست عندنا حبجة، ألهنا من ط

                                                           

حممد : سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطأ، حتقيق أبو الوليد: ، الباجي(2/162)أحكام القرآن، : ابن العريب - 1
 (.1/11)م، 1222-ه1424، 1دار الكتب العلمية، ط: عبد القادر أمحد عطا، بريوت

إمام احلرمني هذا وقد نسب  (.2/144)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(1/115)أصول الفقه، : ابن مفلح - 2
: ، الغزايل(1/666)الربهان، : اجلويين: القول إىل ظاهر مذهب الشافعي، وتبعه على ذلك الغزايل واآلمدي، انظر

نسبة  ‘وقد تعقب اإلمام املازري على إمام احلرمني  ،(1/216)اإلحكام، : ، اآلمدي(1/124)املستصفى، 
 (.1454)نفائس األصول، : ، القرايف(521)إيضاح احملصول، : رياملاز : انظر. هذا القول إىل ظاهر مذهب الشافعي

فواتح الرمحوت، : ، اللكنوي(1/2)تيسري التحرير، : ، أمري باد شاه(1/291)أصول السرخسي، : السرخسي - 3
(2/12.) 

معوض علي حممد : تاج الدين عبد الوهاب بن علي، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، حتقيق: السبكيابن  - 4
البحر احمليط، : ، الزركشي(2/25)م، 1222-ه1412، 1دار عامل الكتب، ط: وعادل أمحد عبد املوجود، بريوت

 (.211-1/216)، تشنيف املسامع، (1/415-416)
، ابن (22)م، 2442-ه1414، 1مؤسسة الرسالة، ط: حممد مرايب، بريوت: روضة الناظر، حتقيق :مةابن قدا - 5

 (.1/115)أصول الفقه، : مفلح
، ومستدرك (وما بعدها 6/596)كما يف تفسري الطربي، : ‘وسعيد بن جبري ÷ من رواية ابن عباس  - 6

، ومصنف عبد الرزاق، كتاب الطالق، (2/114)، 1122: رقماحلاكم، كتاب التفسري، باب تفسري سورة البقرة، 
 (. 1/429)، 14422: رقمباب املتعة، 
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وال يلزم العمل خبرب الواحد يف مثل هذا املنقول على أنه قرآن، على الصحيح من القول يف 
   .1"ذلك

 .على القرآن الكريمالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الرابع

لألحكام الشرعية واستدالله هلا، ليلمح من  ‘إن الناظر يف تقرير اإلمام املازري 
خالهلا اهتماما بالغا بالقرآن الكرمي، وعناية فائقة بالرجوع إىل هذا املنبع املعني الستقاء 
األحكام الشرعية، سالكا بذلك طريق األئمة األعالم، يف استنباط احلكم من النص القرآين، 

 .واحلرص على جتسيده عمليا

 عليها، ومنه رة استشهاده بنصوص القرآن والتطبيق األصويليربز ذلك من خالل كث
على إعمال نصوص الكتاب، مث إنه قد تقدم قريبا شيء من مظاهر اهتمامه  تدرك قدرته

 .بالقرآن الكرمي، وتطبيق نصوصه على الوقائع واألحكام، وفيما يلي مناذج أخرى تؤكد ذلك

 .الصالة إذا رجع إلى اإلسالمقضاء المرتّد ما فاته من : األولىالمسألة 

اختلف العلماء يف املرتد إذا أسلم، هل يلزمه قضاء ما فاته من الصالة أيام ردته، أو 
 :2ما فرط فيه من صالته يف أيام إسالمه، ومذاهبهم يف ذلك ثالثة

ال يلزمه القضاء، وهو يف هذا كالكافر األصلي، وإليه ذهب  :المذهب األول
 .، وهذا هو قول اجلمهور5وأمحد يف رواية عنه 4واملالكية 3احلنفية

                                                           

 (.2/111)املعلم، : املازري - 1
أبو محاد صغري أمحد األنصاري، : أبو بكر حممد بن إبراهيم، اإلشراف على مذاهب العلماء، حتقيق : ابن املنذر - 2

عبد الوهاب بن علي بن نصر، : البغدادي، (2/222)، م2444-ه1425، 1مكتبة مكة الثقافية، ط: اإلمارات
دار ابن  :دار ابن القيم، القاهرة: ، الرياضمشهور بن حسن آل سلمان: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، حتقيق

 (.1/124)، م2449-ه1422، 1عفان، ط
 (.2/111)بدائع الصنائع، : الكاساين - 3
دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوتعبد الفتاح حممد احللو وآخرون: ابن أيب زيد، النوادر والزيادات، حتقيق: القريواين - 4
زكريا : حممد بن حممد بن عبد الرمحن، مواهب اجلليل، حتقيق: ، احلطاب(516-14/515)م، 1222، 1ط

 (.9/116)م، 1225-ه1416، 1دار الكتب العلمية، ط: عمريات، بريوت

 (.2/49)املغين، : ابن قدامة - 5
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ال  يلزمه القضاء، ذلك أن إسقاط القضاء رمحة وختفيف، واملرتد   :المذهب الثاني
وأمحد  1يستحق ذلك؛ ألنه رجع عن الدين بعدما عرف حماسن اإلسالم، وبه قال الشافعي

 .2يف الرواية الثانية عنه

ته، وعليه أن يقضي ما ترك يف ال قضاء عليه ملا ترك يف حال رد   :المذهب الثالث
 .3إسالمه قبل الردة، وبه قال بعض احلنابلة

اختلف : "قول اجلمهور من عدم لزوم القضاء، إذ قالب ‘ أخذ :رأي المازري
 إىلأو ما فرط فيه يف أيام إسالمه إذا رجع  ،ه أيام ردتههل يقضي ما مل يصلِّ  الناس يف املرتد  

 ڻ] :قوله تعاىلودليلنا عليه  ،وقال الشافعي يقضي ،فعندنا أنه ال يقضي ذلك ؟اإِلسالم

والمرتد كافر  ،[19: األنفال][ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 .4"ته فدخل في هذا الخطابأيام ردّ 

 .وطء الحائض قبل االغتسال :المسألة الثانية

 :5أن تغتسل على مذهبني اختلف الفقهاء يف وطء احلائض إذا هي رأت الطهر وقبل

 :5مذهبني
ال جيوز وطء احلائض يف طهرها قبل أن تغتسل، وإليه ذهب  :المذهب األول

 .، وهو مذهب اجلمهور8واحلنابلة 7والشافعية 6املالكية

                                                           

 (.1/5)اجملموع، : ، النووي(2/154)األم، : الشافعي - 1
 (.2/42)، املغين: ابن قدامة - 2
 (.2/42)نفسه،  صدرامل - 3
 (.1/1/449)شرح التلقني، : املازري - 4
 (.1/114)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 5

 (.244-1/122)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 6
 (.125-2/124)، املصدر السابق: النووي - 7
 (.1/412)، املصدر السابق: ابن قدامة - 8
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جيوز وطؤها قبل االغتسال إذا هي طهرت ألكثر أمد احليض، وهو  :المذهب الثاني
 .1مذهب أيب حنيفة

جيوز وطؤها مبجرد أن تطهر و يكفي يف ذلك أن تغسل فرجها،  :المذهب الثالث
 .2وهو مذهب أهل الظاهر

مبذهب اجلمهور، فال جيوز وطء احلائض بعد طهرها  ‘أخذ  :رأي المازري

 ھ ]: ودليلنا قوله تعاىل: "مستدال على ذلك مبا جاء يف القرآن، حيث قالقبل أن تغتسل، 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

دليله أنه إذا " فإذا تطه رن فأتوهن  : "، فقوله3["222: البقرة] [   ۅ ۋ ۋ
فال تقربوهن حىت يطهرن، فإذا طهرن : "مل يتطهرن فال تأتوهنن، ويكون تقدير الكالم يف اآلية

 .4"وتطهرن فأتوهن

 .مطلق الرضاع يحّرم :لثةالثاالمسألة 

اختلف الناس يف القدر الواقع به احلرمة من الرضاع، فمذهب مالك : "‘قال 

 ک ک]: أنه يقع مبا َقلَّ أو كثر مما وصل إىل اجلوف لقوله سبحانه

وَقْد قالوا يف  ،تسمية املرضعة أمًّا من الرضاعة واملصة توجب، [21:النساء][  ک
والاليت أرضعنكم : إمنا يكون ما قلتموه دلياًل لو كان صيغة اللفظ: اجلواب عن هذا
 ک]: مفهوم الكالم: قلنا ،كوهنا أُمًّا مبا قال من الرضاعةأمهاتكم، فيثبت  

                                                           

 (.2/15)أحكام القرآن، : اجلصاص - 1
 (.1/111)احمللى، : ابن حزم - 2
 (.1/1/141)شرح التلقني، : املازري - 3

 (.142-1/1/149)املصدر نفسه،  - 4
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هذا إىل معىن ما قالوه ويوجب تعليق  ألجل أهنن أرضعنكم، فيعود [ ک ک
 .1"احلكم مبا يسم ى رضاعا

 .حكم الطالق الثالث بلفظ واحد :المسألة الرابعة

 :2اختلف الفقهاء يف الطالق الثالث إذا وقع بلفظ واحد على قولني

الطالق الثالث بلفظ واحد يقع به ثالث تطليقات ويكون بائنا بينونة   :القول األول
 .3كربى، وهو قول مجهور الفقهاء من أصحاب املذاهب وغريهم

مجع الطالق الثالث يف لفظ واحد يقع طلقة واحدة، وليس للفظ فيه  :القول الثاني
 .5 ، وبعض الفقهاء4وبه قال ابن تيمية وابن القيم تأثري،

يف هذه املسألة بقول اجلمهور، وهو أن الطالق  ‘لقد أخذ  :المازري رأي

منتصرا لقول اجلمهور، رادا على  ‘الثالث بلفظ واحد يقع بائنا بينونة كربى، قال 
احلجاج بن  طالق الثالث يف مرة واحدة واقع الزم عند كافة الفقهاء، وقد شذ  : "املخالف

ال يقع، وتعلقا يف ذلك مبثل هذا اخلرب، ومبا قلناه إنه وقع يف : فقاال 1وابن مقاتل 6أرطاة

                                                           

 (.2/161)املعلم، : املازري - 1

  (.1/212)بداية اجملتهد، : ، ابن رشد(1/441)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 2
املبسوط، : ، السرخسي(14/119)احلاوي الكبري، : ، املاوردي(1/441)السابق،  املصدر: البغدادي - 3

 (.14/114)املغين، : ، ابن قدامة(6/51)
أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الشهري بابن قيم اجلوزية، إمام فقيه أصويل مفسر، : هو - 4

إعالم املوقعني، زاد املعاد، : نفات عديدة يف شىت العلوم والفنون، منهاأشهر تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية، له مص
، (وما بعدها 5/114)طبقات احلنابلة،  ذيل: ابن رجب: انظر ترمجته يف. ه151: سنة ‘بدائع الفوائد، تويف 

 (.9/291)شذرات الذهب، : ابن العماد
مشهور : حممد بن أيب بكر، إعالم املوقعني، حتقيق: ، ابن القيم(وما بعدها 11/2)جمموع الفتاوى، : ابن تيمية - 5

 (.وما بعدها 4/111)ه، 1421، 1دار ابن اجلوزي، ط: بن حسن آل سلمان، الرياض
هو أبو أرطاة حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل بن كعب النخعي الكويف، إمام فقيه، مفيت الكوفة مع  - 6

عكرمة، : لك وغريه من صغار الصحابة، وروى عن مجاعة من التابعني، منهممع أيب حنيفة، ولد يف حياة أنس بن ما
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، ومبا وقع يف حديث 2(أن ابن عمر طلقها ثالثا يف احليض ومل حيتسب به: )بعض الطرق
 ڦ ڦ]: ، والرد على هؤالء قوله تعاىل3(مبراجعتها ×أنه طلقها ثالثا وأمره : )ركانة

 ،[41: الطالق] [ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
يعين أن املطلق قد حيدث له ندم فال ميكنه تالفيه لوقوع البينونة، فلو كانت الثالث ال تقع 

 .4"أصال مل يكن طالق يبتدأ إال يقع رجعيا، فال معىن للندم

ونحوه مما للمسلمين  السفر إلى بالد الكفر لجلب الطعام: ةسخامالالمسألة 
 .به حاجة

قد أفىت بعدم جواز السفر إىل بالد الكفر إن كان باملسلمني حاجة  ‘فإنه 

ما سألت :"‘لذلك، إال ما كان قد جو زه الشرع، وذلك يف نازلة نزلت بأهل بلده، قال 
هل .. فإن هذا ينظر فيه...عنه من الدخول إىل صقلية بالدنانري املسكوكة لشراء األقوات

قدمت أجوبيت به أنه إذا كانت أحكام الكفر جارية جيوز السفر إىل صقلية أم ال؟ والذي ت
على من يدخلها من املسلمني، فإن السفر إليها ال جيوز، وقد كان قدميا أمر السلطان جبمع 
                                                                                                                                                                      

: الذهيب: انظر ترمجته يف. ه142: سنة ‘وعطاء، ونافع، وقتادة، وغريهم، ويل قضاء البصرة زمن املهدي، تويف 
 (.2/212)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(1/69)سري أعالم النبالء، 

كان إمام   ، قاضي الري ، فقيه حنفي من أصحاب حممد بن احلسن،ال املروزيبن مقاتل الرازي  حممد :هو - 1
روى عنه حممد بن جرير الطربي  ،حدث عن وكيع وطبقته ،وكان مقدما يف الفقه ،أصحاب الرأي بالري ومات هبا

حميي الدين : انظر ترمجته يف. ه، وقيل يف اليت بعدها249: سنة ‘، تويف ومسع منه البخاري ومل حيدث عنه ،وغريه
 (.1/519)لسان امليزان، : ، ابن حجر(2/114)اجلواهر املضية، : احلنفي

حيدثين من مكثت عشرين سنة : "مسلم يف صحيحه عن ابن سريين قال ذكرههذا الطريق من حديث ابن عمر،  - 2
م، وال أْعرف احلديث، حىت م أن ابن عمر طَلََّق امرأته ثالثا وهي حائض، فأِمَر أن يراجعها، فجعلُت ال أهتمههتَ ال أ

 وهي فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة، فحدثين أنه سأل ابن عمر، وكان ذا ثبت، لباهليا بن جبرييُوُنَس ب الَّ غ القيت أب
 (.2/1425: )صحيح مسلم ".فُأمر أن يرجعها، حائض

كتاب الطالق، باب ،  الكربى، والبيهقي يف السنن (4/215)، 2191:، حديث رقمأخرجه اإلمام أمحد مسنده - 3
، كتاب الطالق، باب نسخ املراجعة بعد وأبو داود يف سننه ،(1/555)، 14291:رقم من جعل الثالث واحدة،

 (. 1/145)، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، (1/519)، 2126: التطليقات الثالث، رقم
 (.2/121)املعلم، : املازري - 4
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أهل الفتوى عندنا، وسألنا عن السري إليها، ووقع يف ذلك اضطراب ألجل ضرورة الناس إىل 
أراه السفر إليها إذا كانت أحكام الروم الذي : األقوات، فقلت جلماعة املفتني رمحهم اهلل

 :جارية على من دخل إليها ال جيوز، وال عذر يف احلاجة إىل القوت، ودليلنا قوله تعاىل

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]

تعاىل أن حرمة فنب ه  ،[29: التوبة][ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
حرمة املسلم ال تنتهك  وكذلك...املسجد احلرام جيب أن تصان عن ابتذال الكفار وجناستهم

هل وقفت عليه، : فاستحسن اجلماعة هذا االستنباط، وسألين بعضهم...باحلاجة إىل الطعام
 .1"أو هو مما اخرتعته؟ فأعلمته أين مل أقف عليه، فاستحسن ذلك وعجب منه

 .وقت ابتالء اليتيم ألجل دفع ماله إليه: ةدسالمسألة السا
يدفع إليه بعد بلوغه النكاح، إال أهنم اختلفوا يف اتفق الفقهاء على أن مال اليتيم 

 :2زمان ابتالئه مىت يكون؟ على مذهبني
، وقول يف مذهب 3االختبار يكون قبل البلوغ، وهو مذهب احلنفية :األولالقول 

 5، ورواية عن أمحد4الشافعي
، 6اختبار الرشد من اليتيم إمنا يكون بعد البلوغ، وبه قال املالكية :الثانيالقول 
 .9، وإحدى الروايتني عن احلنابلة8، وأحد الوجهني يف مذهب الشافعي7وبعض احلنفية

                                                           

 (.2/1/214)، شرح التلقني، (249)الفتاوى، : املازري - 1
 (4/451)اإلشراف على مذاهب العلماء، : ابن املنذر -2 

 (.24/162)املبسوط، :، السرخسي(2/156)أحكام القرآن، : اجلصاص - 3
دار الكتب : عماد الدين بن حممد، أحكام القرآن، بريوت: ، الكيا اهلراسي(6/154)احلاوي الكبري، :  املاوردي - 4

 (. 129-1/121)م، 1291-ه1441، 1، طالعلمية
 (.641-6/649)املغين، : ابن قدامة - 5
 (.1/1/211)شرح التلقني، :  املازري - 6
جلنة إحياء املعارف : أبو الوفاء األفغاين، اهلند: أبو جعفر أمحد بن حممد، خمتصر الطحاوي، حتقيق:  الطحاوي - 7

 (.29)، (ت.د)، (ط.د)اهلندية، 
 (.6/154)، املصدر السابق: املاوردي - 8
 (.641-6/649)، املصدر السابق: ابن قدامة - 9
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اختار أن يكون االختبار بعد البلوغ مستدال   ‘اإلمام املازري  :رأي المازري

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې]: يف ذلك بقول اهلل تعاىل

أن يدفع للصغري ع من قد تضمنت اآلية املن: " ، قال عقبها[46: النساء][ ۆئ ۇئ ۇئ
فإذا منع  ،واالختبار الذي يثمر العلم بالرشد مبا يكون بالتصرف يف املال ،شيء من ماله

هذا أن الشرع من دفعه إليه احنسم طريق العلم املؤدي إىل العلم بالرشد، فوجب من أجل 

، ومعناه [وئ ەئ ەئ ائ]: وأيًضا فإن قوله تعاىل ،يكون االختبار بعد البلوغ
كان فعال ماضيا فهو إذا وضع بعد حرف الشرط كان لالستقبال، فاقتضى هذا  علمتم، وإن  

بعمل حيصل يف االستقبال، والعلم ال حيصل إال باختباٍر فاقتضى هذا أن  كون دفع املال
 .1"االختبار إمنا يكون بعد البلوغ

فتقر ر بعد هذا أن االستدالل بالقرآن الكرمي، والرجوع إليه الستنباط األحكام أصل 
 .االستداليل لإلمام املازريثابت يف املنهج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.214-1/1/211)، شرح التلقني:  املازري - 1
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 .بناء الفروع على السنة النبوية: المبحث الثاني
هبذه الشريعة، وأنزل عليه القرآن هداية  ×بعث نبيه حممدا إن اهلل تعاىل  :تمهيد

إذ بني  عليه السالم؛بيان ما فيه، وهو ما قام به  ×للناس وبيانا لكل شيء، ووك ل إليه 

فكانت السنة هي قوال وفعال وتقريرا،  ×للناس ما نـُز ل إليهم من رهبم بيانا شافيا بسنته 
 اء الفروع عليها موضوع هذا املبحثومنهج املازري يف بناملصدر الثاين من مصادر التشريع، 
 :من خالل أربعة مطالب، هي كاآليت

 .ة وأقسامهاتعريف السنّ : المطلب األول

 .ة في اللغةالسنّ : الفرع األول

ة بأهنا الطريقة والسرية مطلقا، محيدة كانت أو ذميمة، حسنة أو عر ف أئمة اللغة السن  
 .1سيئة، وهي مأخوذة من السنن

فله أجرها وأجر من ، اإلسالم سن ة حسنة من َسنَّ يف): ×يشهد لذلك قوله 
 اإلسالم سن ة سيئة كان ومن سن  يف، من غري أن ينقص من أجورهم شيء، عمل هبا بعده

 .2(رها ووزر من عمل هبا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم شيءعليه وز 

 .3"اللغةأما السنة فهي الطريقة، هذا أصلها يف : "قال اإلمام املازري

 .4"وأصل السنة الطريقة: "وقال أيضا

 .ة في االصطالحالسنّ : الفرع الثاني

                                                           

أمحد بن حممد، املصباح : ، الفيومي(11/225)لسان العرب، : ، ابن منظور(5/2112)الصحاح، : اجلوهري - 1
 (.111)م، 1291، (ط.د)مكتبة لبنان، : املنري، بريوت

 (.2/144)، 1411:أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة، رقم - 2
 (.1/1/125)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.152-1/1/159)املصدر نفسه، : املازري - 4
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من قول  -من غري القرآن  - ×ما صدر عن النيب  : املراد بالسن ة عند األصوليني
 .1أو فعل أو تقرير

ذلك أن السن ة تبحث عندهم باعتبارها املصدر الثاين من مصادر التشريع يف مقابل 
اليت نطق هبا، وأفعاله اليت قام  ×أقوال النيب : القرآن، والتشريع ثابت هبذه الطرائق الثالث

 .2هبا، وتقريراته اليت أقر ها بالسكوت عن اإلنكار على فاعلها

، وعلى هذا فالسن ة عنده ما 3"رسم ليحتذى بهالسن ة ما : "وعر فها املازري بقوله
وقد يطلق : "وعلم حكمه من جهته، وهلذا جنده يف موضع آخر يقول ×شرعه النيب 

بعضهم تسمية السن ة على ما علم حكمه من جهة النيب عليه السالم وإن شرعه على جهة 
 .4"الوجوب

 .السنة عند المازري: الفرع الثالث

زري عن السن ة ما يدل  على أهنا ترد عنده على عدة موارد، ورد يف كالم اإلمام املا
 :5وتأيت بعدة إطالقات، من ذلك

، من غري فرق أو ما شرعه ×طريقة النبي : الذي هو بمعناها العامأهنا ترد  -

: ‘بني أن يكون ذلك على جهة الوجوب أو الندب أو غريها، فكٌل يسم ى سن ة، قال 

                                                           

حممود صاحل  :عبد الرمحن بن إمساعيل، احملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، حتقيق: أبو شامة - 1
البحر احمليط، : ، الزركشي(152-151)م، 2411-ه1412، 1اجلامعة اإلسالمية، ط: جابر، املدينة املنورة

 (.1/196)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(4/164)
، (ط.د)املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : دار الوفاء، فرجينيا: حجية السنة، القاهرة: عبد الغين عبد اخلالق - 2

 (.وما بعدها 69)، (ت.د)
 (.1/1/159)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.1/1/126)املصدر نفسه،  - 4
: الشاطيب: ، وانظر يف هذه اإلطالقات(وما بعدها 129)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية - 5

 (.وما بعدها 4/292)املوافقات، 
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 .1"فالواجب يسم ى سن ة على هذا، وهو طريقة من طرق الشرعالسن ة ما رسم ليحتذى به، "

ففعل الواجبات طريقته عليه السالم، فيجب أن تسم ى سن ة على أصل : "وقال أيضا
اللغة، وخيرج من مضمون ذلك أن كل واجب سن ة، وليس كل سن ة واجبا؛ ألن من طريقته 

 .2"فعل املندوب، واملندوب ليس بواجب

، ×، باإلضافة إىل هديه طريقة الخلفاء الراشدين وهديهموتطلق أيضا على  -

عليكم بسنيت وسنة : )وسن ة النيب عليه السالم طريقته، وقوله عليه السالم: "‘قال 
 .4"، أي عليكم بطريقيت وطريقة اخللفاء من بعدي3(اخللفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

، قال حكمه من جهته عليه السالمم ل  الواجب الذي ع  كما يراد بالسن ة أيضا   -
وقد يطلق بعضهم تسمية السن ة على ما علم حكمه من جهة النيب عليه السالم : "‘

 .5"وإن شرعه على جهة الوجوب

أنه : ، أي"أن غسل النجاسة سن ة:"ومن هذا املعىن تفسريه قول بعض األصحاب
 .6واجب من جهة السن ة

، وهو العرف السائد عند بمعنى المندوب أنهامن إطالقات السن ة عند املازري  -
ولكنهم تعارفوا يف الشرع على أن كل ما ثبت : "أكثر الفقهاء كما أشار هو إليه، إذ قال

                                                           

 (.1/1/159)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.126-1/125)ملصدر نفسه، ا - 2
، وابن ماجه يف سننه،  (29/161)، 11142: أخرجه أمحد يف مسنده من حديث العرباض بن سارية، رقم - 3

، والرتمذي يف سننه، كتاب العلم، باب ما جاء (1/29)، 42: كتاب اإلميان، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين، رقم
هذا حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف : ، وقال(5/44)، 2616: يف األخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم

 (.2/945)صحيح اجلامع الصغري، 
 (.1/1/125)املصدر السابق، : املازري - 4
 (.1/1/126)املصدر نفسه،  - 5
 (.1/1/152)املصدر نفسه،  - 6
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حكمه بفعل النيب عليه السالم أو قوله، وأكد عليه وحض  عليه، وال أصل له يف الكتاب فإنه 
 .1"سن ة

تسمية على املراسم اليت ال حيرم غلب على ألسنة الفقهاء إطالق هذه ال: "وقال أيضا
 .2"تركها

وقد اختلف : "أن  أعلى مراتب املندوب ما يطلق عليه أنه سن ة، فقال ‘وبني  
يف ركعيت الفجر هل مها سن ة أو فضيلة، وهذا اخلالف إهنا هو راجع إىل زيادة األجر وتأكيد 

يتفاضل أجره يف فعلها؛ فعلها؛ ألن هذه األقسام كلها ال يأمث من ترك منها شيئا، وإمنا 
 . 3"فأعالها أجرا هو املسم ى بالسن ة

 .حّجية السّنة: المطلب الثاني 

 .حّجة يجب العمل بها ةالسنّ : الفرع األول

أصل متقرر يف  -وهي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي - السن ة النبوية
وأم ا أصول العلم : "‘الشريعة، ومصدر متفق عليه بني األمة، قال ابن عبد الرب  

 . 4..."فالكتاب والسن ة

بل إن  حج يتها ضرورة دينية كما نص عليه غري واحد من العلماء، وعليه انعقد إمجاع 
وكأهنم "على ذلك،  األم ة، لذلك ال تكاد جتد لألصوليني اهتماما بالتدليل وإقامة الربهان 

إكبارها وإجالهلا، وإعظام شأهنا عن أن ينازع  -بعدم التصريح بإقامة دليل عليها  -قصدوا 
 .5"فيها منازع، أو يتوقف فيها متوقف

                                                           

 (.1/1/126)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.1/1/152)املصدر نفسه،  - 2
 (.1/449)املعلم، : املازري - 3
 (.1/112)جامع بيان العلم،  :الرب ابن عبد - 4
 (.249)عبد الغين عبد اخلالق، حجية السنة،  - 5
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وكون الكتاب والسن ة حج ة مبنزلة البديهي يف نظر األصول؛ : "‘ 1قال التفتازاين
 .2"ره يف الكالم وشهرته بني األناملتقر  

واحلاصل أن ثبوت حج ية السن ة املطهرة، واستقالهلا : "‘ 3صديق خانوقال 
 .4"بتشريع األحكام ضرورة دينية، وال خيالف يف ذلك إال  من ال حظ  له يف اإلسالم

والسن ة النبوية أصل يف الدين قائم بذاته، مستقل ة بتشريع األحكام، إضافة لتبيينها ما 
، وإن كان بينهما من التالزم  يف القرآن، فكانت يف احِلجاج ثانية بعده؛ ألن املبنيِّ تابع للمبنيَّ

 . ما حييل الفصل بينهما

من  ×موجبا للقبول واالنقياد، وطاعته  ×وقد جعل اهلل تعاىل تشريع رسوله 
 .طاعته جل  وعال، وذلك كل ه من لوازم اإلميان

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]:قال تعاىل

 [.94:النساء][   ٺ ڀ

                                                           

كما له   ، إمام من أئمة العربية والبيان واملنطقالشافعي سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين :هو - 1
هتذيب املنطق، واملطول يف البالغة، : يف املنطق والبالغة واألصول، منهامشاركة يف األصول، له تصانيف عديدة 

الدرر : ابن حجر: انظر ترمجته يف. ه121: سنة ‘وحاشية على شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب، تويف 
 (.2/141)البدر الطالع، : ، الشوكاين(6/112)الكامنة، 

دار الكتب : زكريا عمريات، بريوت: سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح، حتقيق: التفتازاين - 2
 (. 1/11)م، 1226-ه1416، 1العلمية، ط

أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي البخاري القنوجي، أحد رواد النهضة اإلسالمية اجملددين، : هو - 3
فتح البيان يف مقاصد القرآن، حصول املأمول : وتصانيفه يف شىت الفنون تشهد بذلك، منهامجع علوما شىت وبرع فيها، 

حممد صديق خان، التاج : انظر ترمجته يف. م1924-ه1141: سنة ‘من علم األصول، والروضة الندية، تويف 
معجم املؤلفني، : لة، كحا(وما بعدها 119)حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر، : ، البيطار(515)املكلل، 

(14/24-21.) 
أمحد مصطفى قاسم  :ول املأمول من علم األصول، حتقيق، حص، أبو الطيب حممد صديق حسنخان صديق - 4

 (.114)، (ت.د)، (ط.د)دار الفضيلة، : الطهطاوي، القاهرة
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 گ گ ک ک ک ک ڑ]: وقال حمذ را من خمالفة أمر رسوله

 [.61:النور][    ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڻ ڻ ڻ]: وبني  سبحانه أن  أمر رسوله وهنيه واجب االمتثال، فقال

 [.41:احلشر] [   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حي ا ما وسعه إال  : )قوله ×وقد جاء عنه 
 .1(أن يتبعين

 .2(ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم: )وقال أيضا

: هلل تعاىل وسن ته، حيث قالاب اتأن  العصمة من الضاللة يف اتباع ك ×كما بني  
، وأن السن ة أصل ال 3(...كتاب اهلل وسن يت  متسكتم هبماما إن لن تضلوا  شيئنيتركت فيكم )

أال إين  أوتيت الكتاب ومثله معه، أال يوشك رجل : )×ينفك  عن القرآن أبدا، قال 
عليكم هبذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحل وه، وما وجدمت : شبعان على أريكته يقول

 .  4(ا حر م اهللفيه من حرام فحر موه، وإن ما حر م رسول اهلل كم

وهذا يؤك د التالزم الوطيد بني األصلني الكتاب والسن ة، وأهنما مصدر التلق ي هلذه 
 .األم ة

 .حجّية السّنة عند المازري: الفرع الثاني
                                                           

وابن عبد الرب يف ، (21/142)، 15156: أخرجه أمحد يف مسنده عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، رقم - 1
 (.6/14)، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، (2/945)، 1421: جامع بيان العلم وفضله، رقم

 (.4/1914)، 1111: وترك إكثار سؤاله، رقم ×أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب توقريه  - 2
، واحلاكم يف (5/444)، 4646: تد ت، رقمأخرجه الدارقطين يف السنن، كتاب األقضية، يف املرأة تقتل إذا ار  - 3

 (.1/566)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، (1/112)، 112: املستدرك، كتاب العلم، رقم
، وأبو داود يف سننه، (29/414)، 11114: أخرجه أمحد يف املسند من حديث املقداد بن معد يكرب، رقم - 4

 (.1/516)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، (1/11)، 4644: كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، رقم
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 .رجوعه إلى السنة: أوالا 

فال يفيت يف أمر، أو يأخذ بقول إال  بعد أن يعمل نظره يف الكتاب والسن ة وما يتعلق 
أخذ به واطمأن  له،  ×هبما من علم األصول، فإن وافق ما يف كتاب اهلل وسن ة رسوله 

 .وإن خالف ما فيهما طرحه ومل يتحرج من ذلك

ة وينظر فيهما، قال وأنكر على من يتقل د القول من غري أن يرجع إىل الكتاب والسن  
وأما أنا فذكر الصحيح من املذهب ال أتقل ده إال  بعد شغل طويل، وال أرضى : " ‘

لنفسي، وال أستحل  ما يفعله من ينسب للفتوى، فيفيت على ما مييل إليه طبعه من املذاهب، 
، واستعمال أصول الفقه ×ة رسوله من غير عرضه على كتاب اهلل، وسنّ وما استحسنه، 

 . 1"النظر يف هذين األصلني حني

 ىئ مئ حئ جئ]:وهذا هو الرد  الذي أمر به اهلل تعاىل يف كتابه، كما يف اآلية

    مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ

 [.52:النساء][

 .فيما يبلغه عن ربه ×إقراره بعصمة النبي : ثانيا

 ×ذلك أن  من دالئل حجي ة السن ة النبوية عصمة صاحبها عليه السالم، فإنه 
معصوم عن كل ما يقدح يف نبو ته، أو خيل  بتبليغه شرع رب ه، وإن حصل منه سهو يف ذلك مل 

 .2يقر ه الشرع عليه، وهذا موجب حلجي ة قوله وفعله وتقريره عليه السالم

د ما أن يكذب على اهلل أو يفس معصوم من ×إن النيب : "‘قال املازري 
 .1"يبل غه عنه

                                                           

 (.214)الفتاوى، : املازري - 1
 (.وما بعدها 294)حجية السنة، : عبد الغين عبد اخلالق - 2
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فقد ُعلم قطعا أنه إمنا يذكر أنه رسول من ِقبل اهلل سبحانه، أرسله ليبلغ : "وقال أيضا
عنه ما خياطب به العباد، وأنه صادق يف أن اهلل أرسله ليبلغ ذلك بالغ صدق وحق ، وأنه ال 

عصمة الرسول عن الكذب يف هذا النوع  يبل غ عنه تعاىل إال  حقا، فلم خيتلف املسلمون يف
 . 2"قصدا أو عمدا إليه

 .واالقتداء به في أقواله وأفعاله × اتّباعه: ثالثا

ا  ×فإن  أقواله  وأفعاله حمل اقتداء وات باع، ونظر الفقيه يف أقوال الرسول وأفعاله إمن 

ال خيلو من  ×وما يقع من الرسول : "‘هو ملعرفة كيفية االقتداء به يف ذلك، قال 

واالقتداء به يف أقواله  ×أن يكون قوال أو فعال، فيفتقر الفقيه إىل أن يعلم كيفية ات باعه 
وأفعاله، وما ذكرناه من األمر وأحكامه وفصوله كل ها املتقدم ذكرها، من محل جمر د أمره على 

ر أو الرتاخي، الوجوب أو الندب، ومحل مطلق أمره على التكرار أو االحتاد، ومحله على الفو 
اليت مضى أحكامها  إىل غري ذلك من أحكام األوامر، وكذلك أقواله املشتملة على املسميات

يف كتاب العموم، وكل ذلك إمنا ُقدِّم بيانه ليعرف الفقيه كيف يأخذ األحكام من أقواله 
 .  3"وكيف يتحر ى طرق االتباع

يف أكثر من موضع أن  األصل يف  هذا فيما يتعلق باألقوال، أما األفعال فإنه قد نب ه
ومشروعية االقتداء به فيها، ما مل يقم دليل على خالف  تعد يها إىل األمة، ×أفعال النيب 

 .ذلك

ظاهر أفعاله التعد ي عند مجهور أهل األصول، فمن قصرها فعليه : "‘قال 
 .4"الدليل

                                                                                                                                                                      

 (.2/156)املعلم، : املازري - 1
 (.154)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.151)نفسه،  املصدر - 3
 (.1/1/191)التلقني، شرح : املازري - 4
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على  ×وقال يف الصالة على الغائب معرتضا على من جعل صالة النيب 

 .1"×وهذا ضعيف مع القول بتعدي أفعاله : "النجاشي من خواصه عليه السالم

: اليت صدرت عنه أننا مأمورون باتباعه فيها على اجلملة، قال ×وذكر عن أفعاله 
وباجلملة فاألظهر يف هذا أنا مأمورون باالتباع على اجلملة، فإن الصحابة كانت تدين هبذا، "

مسلكهم اتباعه هل كانوا يعتقدون الوجوب أو الندب؟ وما عندنا يف وإمنا يبقى النظر يف ...
 .2"هذا يطول استقصاؤه

 .وإقراره حّجة ×سكوته : رابعا

ال  ×أن النيب  ‘وهذا فيما يتعلق بالقسم الثالث من السن ة النبوية، فبني  
ه عليه اعلم أن: "يُِقر  أحدا على منكر فعله أو قاله وال يسكت عليه، جاء ذلك يف قوله

ه، ومىت مسع قوال أو رأى فعال، فلم ينكره دل  ذلك على جوازه  السالم ال يرى منكرا إال  غري 
وإباحته ملن أقر ه عليه، إذ لو كان حراما ألنكره، اقتضى هذا إباحته أيضا لسائر األمة، ألن 

 .3"حكمه على الواحد حكمه على اجلميع

حج ة، فعند كالمه عن سكوت البكر يف النكاح قال  ×كما صرح أن سكوته 
قرئ : قال الشيخ ن السكوت رضى إال  يف البكر خاصة،وال يكو : قال يف الكتاب: "ما نص ه

بني يدي اللخمي يف احلديث أن النيب عليه السالم كان متكئا بني أصحابه إذ أتاه آت 
فكان سكوته : شيخفقال ال ،قد أجبتك: أين ابن عبد املطلب؟ فقال عليه السالم: فقال

فيجيء على هذا لو ادعى أحد على أحد : فقال بعض احلاضرين رضى بإجابتهم له،
وهذا ال يصح؛ والفرق أن النيب  ه لكان سكوته رضى بالشرى أم احلق،فسكت املد عى علي

                                                           

 (.1/1/1191)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.165)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.169)ر نفسه، صدامل - 3
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عليه السالم سكوته حج ة، إذ لو كان باطال ألنكره عليهم، فلما أقرهم على ذلك كانت 
 1."منه إجابة

فهذه بعض اجلوانب من مظاهر اهتمام اإلمام املازري بالسن ة النبوية، يضاف إىل 
ذلك اعتناؤه بكتب السن ة شرحا وتعليقا، كتعليقه على صحيح البخاري، وشرحه لصحيح 

 .  مسلم، وكذا تعليقه على جمموعة أحاديث للحافظ اجلوزقي

 .خبر اآلحاد عند المازري: المطلب الثالث 

متواتر وآحاد، وهذا الذي عليه : ينقسم اخلرب باعتبار وصوله إلينا إىل قسمني
اعلم أن املشهور الذي عليه اجلمهور انقسام اخلرب : "اجلمهور، وإليه أشار اإلمام املازري بقوله

 .2"تواتر وآحاد: إىل قسمني

املستفيض، على أن فقهاء احلنفية قد أضافوا قسما ثالثا هو احلديث املشهور أو 
 .3وجعلوه بني املتواتر واآلحاد يف الرتبة واملنزلة

عبارة عن كل خرب رواه خمربون، فعلم : "فإنه - كما عر فه اإلمام املازري -أما املتواتر 
 .4"صدقهم يف خربهم ضرورة

ما كان من اآلحاد يف األصل، مث انتشر فصار ينقله : "وأما املشهور فإنه عند احلنفية
 .5"م تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاين فمن بعدهمقوم ال يتوه

 :وأما اآلحاد فلكونه املقصود بالبحث فقد ُخص  تعريفه بالفرع اآليت

 .تعريف خبر اآلحاد: الفرع األول

                                                           

 (.11/ل)، التعليقة: املازري - 1
 (.412)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.1/222)أصول السرخسي، : السرخسي - 3
 (.412)املصدر السابق، : املازري - 4
جامعة أم القرى، : كرمةحممد مظهر بقا، مكة ال: أبو حممد عمر بن حممد، املغين يف أصول الفقه، حتقيق: اخلبازي - 5
 (.122)، ه1441، 1ط
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 .لغةفي ال: أوالا 

، 1مجع أحد مبعىن واحد، أصله َوَحٌد فأبدلت الواو مهزة، يطلق على الفرد: اآلحاد لغةً 
فرد من : فالرجل واحد من القوم ، أي"الباب مبعىن اجلزء من الشيء، وهو يف هذا 

 .2"أفرادهم

 .في االصطالح: ثانيا

 :خلرب الواحد تعريفات كثرية عند األصوليني، منها

 .3"ما كان من األخبار غري منته إىل حد التواتر: "عند مجهور املتكلمني -

 .4"دول املفيد للظنخرب العدل الواحد أو الع: "كما ُعرِّف أيضا بأنه

 .5"ما عدا املتواتر: "وميكن أن يقال فيه أنه

الذي يرويه الواحد أو االثنان فصاعدا بعد أن يكون : "وعند األحناف يراد به -
 .6"دون املشهور واملتواتر

واآلحاد عبارة عما مل حيصل منه أكثر من : "أما اإلمام املازري فإنه عر فه بقوله -
أخرب، واحدا كان أو أكثر، ما مل تبلغ الكثرة إىل العدد الذي يقع غلبة الظن بصدق من 

 .7"العلم الضروري بصدقها يف خربها

 .فاملعترب يف حد  خرب الواحد حصول غلبة الظن برواته، من غري حتديد بعدد معني

                                                           

 (.1/14)لسان العرب، :  ابن منظور - 1
 (.242)املصباح املنري، : الفيومي - 2
 (.2/41)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 3
 (.219)م، 2444-ه1424، (ط.د)دار الفكر، : د بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، بريوتأمح: القرايف - 4
وزارة : عبد اهلل الرتكي، اململكة العربية السعودية: سليمان بن عبد القوي، شرح خمتصر الروضة، ، حتقيق: الطويف - 5

 (.2/145)املنري،  شرح الكوكب: ، الفتوحي(2/141)م، 1229-ه1412، 2الشؤون اإلسالمية واألوقاف، ط
 (.124)املغين يف أصول الفقه، : اخلبازي - 6

 (.412)إيضاح احملصول، : املازري -7 
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 .خبر الواحد حجّية: الفرع الثاني

 .موقف العلماء من المسألة: أوال

على وجوب العمل خبرب الواحد، وأنه  - إال  من ال يعتد  بقوله - اتفق مجهور العلماء
ولو جاز ألحد من الناس أن يقول يف علم : "‘، قال الشافعي 1حج ة جيب األخذ به

أمجع املسلمون قدميا وحديثا على تثبيت خرب الواحد واالنتهاء إليه بأنه مل يعلم من : اخلاصة
مل أحفظ عن فقهاء املسلمني أهنم : ولكن أقول، سلمني أحد إال وقد ثب ته جاز يلفقهاء امل

 .2"اختلفوا يف تثبيت خرب الواحد مبا وصفت أن ذلك موجود على كلهم

وقد نقل املازري أن وجوب العمل خبرب الواحد هو مذهب اجلماهري من العلماء، وأنه 
 .3قد وقع التعب د به، وأكثرهم على أن  طريق معرفة ذلك دليل السمع

 .اإلمام المازري رأي: ثانيا

يف رأيه ما عليه مجاهري العلماء من وجوب العمل  مل خيالف ‘اإلمام املازري 
 :خبرب الواحد، وفيما يلي بعض النصوص اليت تؤك د ذلك

وأما خرب الواحد فال خيلو إما أن يكون مما تعم  به البلوى : "فمن ذلك قوله -
هم النوع من خرب اآلحاد، وأن مذهب أكثر مث ذكر اختالف العلماء يف العمل هبذا  -ويتكرر

 .4"أو يكون مما ال تعم  البلوى به وال يتكرر فال خالف يف العمل به..-العمل به 

                                                           

، ابن (1/194)جامع بيان العلم، : ، ابن عبد الرب(1/112)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 1
، 1مكتبة التوبة، ط: افظ احلكمي، الرياضعبد اهلل بن ح: أبو املظفر منصور بن حممد، قواطع األدلة، حتقيق: السمعاين
شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(124)املغين يف أصول الفقه، : ، اخلبازي(265-2/264)م، 1229-ه1412

 (. وما بعدها 2/152)
 (.459-451)الرسالة، : الشافعي - 2
 (.وما بعدها 445)إيضاح احملصول، : املازري - 3
 (.52/ل)التعليقة، : املازري - 4
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واألصل يف قبول خرب الواحد والعمل به إمجاع الصحابة رضي اهلل : "‘وقال  -
 .1"عنهم وما فهم عنهم من املسائل املنقولة عنهم استعمال خرب الواحد فيها

: -بعد أن استدل  بإمجاع الصحابة على العمل به  - ‘منه أيضا قوله و  -
وهذه عمدة يعو ل عليها يف إثبات العمل خبرب الواحد، وهي معتمد احلذ اق من "

 .2"األصوليني

وأما اآلخرون الذين صم موا على نفي العمل، وزعموا أن السمع ورد : "وكذا قوله -
اب وسن ة واستقراء من آثار الصحابة، على حسب ما باملنع منه، فإن متعلقهم يف ذلك كت

 . ، وهذا تصريح منه برأيه يف املسألة، وأنه على قول اجلمهور3"سنسلكه حنن يف نصرة مذهبنا

 .يضاف إىل ذلك استدالله خبرب اآلحاد يف مسائل ال حتصى كثرة -

 .في إثبات العمل بخبر الواحد أدلة المازري: ثالثا

يف إثبات العمل خبرب الواحد  -منهم  وهو - أن مسلك مجهور العلماء ‘بني  
 :، وهي كاآليت4الكتاب والسن ة واإلمجاع، مث  فص ل األدل ة يف ذلك

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]: قول اهلل تعاىل -

 [.6: احلجرات][   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ا أمر بالتثب ت من خرب الفاسق دل  ذلك ـ  أن اهلل تعاىل مل: من اآلية وجه االستدالل
على أنه ال يوثق خبربه وال يقبل منه، وهذا خبالف خرب العدل الورع املتحفظ على دينه، فإن 
دينه وورعه يزجره عن الكذب ومينعه منه، والنفوس مائلة إىل قوله معتقدة صدقه، وهذا 

                                                           

 (.1/225)املعلم، : املازري - 1
 (.456)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.449)املصدر نفسه،  - 3
 (.وما بعدها 451)املصدر نفسه،  - 4



82 
 

ا ظاهرة يف االستدالل فأما كوهن: "عن هذه اآلية ‘قال  ،1يستدعي قبوله واألخذ به
 .2"على قبول خرب العدل فال شك  فيه

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ]:قوله تعاىل -

 [  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

والفرقة عبارة عن مجاعة، وأقل اجلماعة على أحد القولني ثالثة، : "قال[. 122: التوبة]
حج ة ملا أوجب اهلل احلذر  فلو مل يكن خربهم، 3"وطائفة الشيء بعضه، وبعض الثالثة واحد

 .4على أقوامهم بنذيرهم

من أنه كان يبعث  ×أما ما استدل  به من جهة السن ة، فمنه ما تواتر عنه  -
رسله وعماله وسعاته إىل سائر اجلهات واألقطار مبل غني عنه شرعه وما ينزل عليه من 

 .5األحكام، فلو كانوا ال جيب القبول منهم مل يكن إلرساهلم معىن

وكان الرجل " 6(أال أخربتيها أين أقبل وأنا صائم: )ألم  سلمة ×ومنه قوله  -
بعث زوجته إىل أم سلمة لتسأهلا، فلوال أن قبوله خرب زوجته وتعويله على خرب الواحد كان 
مشهورا عندهم ملا بعث زوجته، إذ ال فائدة يف بعثها إن مل يعمل خبربها، وكذلك قوله عليه 

 ، فلو كان ال يلزم الرجوع إىل إخبار أم  سلمة عن النيب...(أال أخربتيها: )السالم ألم  سلمة

هلا بأن خترب الرجل حبكم القبلة يف الصوم فائدة وال معىن، وفيه  ×، مل يكن ألمره ×
 .7"أيضا أن يؤمر هبا من سواه ألنه إمنا أحاله على فعله

                                                           

 (.452)إيضاح احملصول، : املازري - 1
 (.454)املصدر نفسه،  - 2
 (.451)املصدر نفسه،  - 3
 (.454)املصدر نفسه،  - 4
 (.454)املصدر نفسه،  - 5
 (.1/121)، 129: أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء يف الرخصة يف القبلة للصائم، رقم - 6
 (.455)، املصدر السابق: املازري - 7
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التواتر،  تكاد تصل حد  × على أن كثرة نقل مثل ذلك عنه  ‘وقد نب ه 
فأنت إذا التقطت أمثال هذا من غضون األحاديث قد جتد يف خالل ذلك ما : "حيث قال

 .1"يكثر حىت يصري كاملتواتر

يضاف إىل ذلك االستدالل بإمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم على قبول خرب  
م مبايدل الواحد، مبا نقل عن كثري منهم العمل به، وقد ذكر رمحه اهلل نقوال كثرية وردت عنه

ألنا نورد عليك أخبارا كثرية : "على إمجاعهم على ذلك، وقال عن هذه النقول ممهدا لسردها
أفرادها نقلت آحادا، وجمموعها صار متواترا، وحمصول جمموعها عمل الصحابة رضوان اهلل 

 .2"عليهم خبرب الواحد

وهذا لو تتبع خرج عن : "مث ذكر شيئا مما جاء عن الصحابة يف ذلك، وقال بعدها
احلد واحلصر، وأنت إذا طالعت ما صنف يف هذا من كتب احملدثني والفقهاء التقطت من 
هذا اجلنس ما ال يكاد حيصى، ومثل هذا يدل  على أهنم رضي اهلل عنهم جممعون على العمل 

 .3"واحدالخبرب 

على اعرتاضات املخالفني، كما بني  وجه اجلمع بني ما ورد  ‘ب هذا وقد أجا
عن الصحابة من العمل خبرب الواحد، وما جاء عن بعضهم من أخبار تتضمن رده، وأجاب 
عنها جبواب عام ملخصه أن حيمل ما قبلوه منها على ما توفرت فيه شروط الصحة والقبول، 

جلمع و البناء ال يضاف إىل األخبار كذب، وحيمل ما ردوه على ما ُعر ي من ذلك، وهبذا ا
 .4وال ينسب إىل الصحابة تناقض أو غلط

على حدة مبا  - مما ذكرها من منع العمل خبرب اآلحاد -كما أجاب عن كل حالة 
وهذا كاف يف اجلواب عن هذه األخبار، وإذا : "يزيل اإلشكال ومينع التناقض، مث قال بعدها

ال بطل تعلق من تعلق هبا يف مصريه إىل إنكار العمل خبرب اتضح اجلواب عنها مجلة وتفصي
                                                           

 (.455)، إيضاح احملصول: املازري - 1
 (.455)املصدر نفسه،  - 2
 (.456)املصدر نفسه،  - 3
 (.451)، املصدر نفسه - 4
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الواحد على اإلطالق، وبطل أيضا تعلق من تعلق هبا يف أنه ال يقبل خرب واحد، وإمنا يقبل 
 .1"اثنان على ما فصلنا مذهبه يف ذلك

كما ذكر أيضا أن األصل اجلامع يف باب أخبار اآلحاد وما يقبل منها وما يرد  إمنا 
 .2ة باخلرب املسموع وسكون النفس، مبا يوضح رأيه أكثر يف املسألةهو الثق

 .فيما يفيده خبر الواحد: الفرع الثالث

هل  -بعد اتفاقهم على قبوله والعمل به  -اختلف العلماء فيما يفيده خرب الواحد 
 :يفيد العلم، أم يفيد الظن؟ على ثالثة مذاهب كاآليت

 .3الظن ال غري، وإليه ذهب مجهور األصولينيخرب الواحد يفيد : المذهب األول

، ورواية عن 4خرب الواحد العدل يفيد العلم، وهو مذهب الظاهرية :المذهب الثاني
 .6، وبه قال مجهور احملدثني5اإلمام أمحد

، وبه قال مجاعة من يد العلم إذا احتف ت به القرائنخرب الواحد يف: المذهب الثالث
وابن احلاجب وابن تيمية وابن القيم،  2وابن قدامة 1البغدادياخلطيب : العلماء، منهم

 .3وغريهم

                                                           

 (.وما بعدها 459)، إيضاح احملصول: املازري - 1
 (.464)املصدر نفسه،  - 2
دار الغرب اإلسالمي، : عبد اجمليد الرتكي، بريوت: أبو الوليد سليمان بن خلف، إحكام الفصول، حتقيق: الباجي - 3
أصول : ، السرخسي(252-2/259)قواطع األدلة، : ، ابن السمعاين(1/116)م، 1225-ه1415، 2ط

 (.2/491)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(1/121)سي، السرخ
 (.1/112)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 4
، 2، ط(بدون ناشر)أمحد املباركي، : حممد بن احلسني الفراء، العدة يف أصول الفقه، حتقيق: أبو يعلى - 5

دار الفضيلة، : لذروي، الرياضأمحد ا: املسودة يف أصول الفقه، حتقيق: ، آل تيمية(1/244)م، 1224-ه1414
 (.2/492)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(1/491)م، 2441-ه1422، 1ط
املنهاج شرح صحيح مسلم : ، النووي(1/9)التمهيد، : ، ابن عبد الرب(2/264)املصدر السابق، : ابن السمعاين - 6

 (. 1/111)م، 1222-ه1141، 1املطبعة املصريةـ ط: بن احلجاج، مصر
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على غرار غريه من األصوليني، يرى بأن خرب  ‘اإلمام املازري  :المازري رأي
 :الواحد ال يفيد العلم وإمنا يفيد الظن، وهذه بعض النصوص اليت تؤكد ذلك

الظامل شفاها أو ممن جميبا عن سؤال ورد إليه بشأن التحلل حبضرة  - ‘قال 
قطعي بالكتاب والسن ة املأثورة، : وذلك أنه تقرر أن أدلة الشرع نوعان: "- يبلغه ذلك

 . 4"واإلمجاع القطعي، وظين كأخبار اآلحاد والقياس والتمسك بالظاهر وسائر طرق االجتهاد

 .5..."وخرب الواحد ال يثمر علما على حال من األحوال: "وقال أيضا

ذلك عدم االستناد إليه يف إثبات مسائل األصول، فقال جميبا عن أدلة وبىن على 
 .6"أهنا أخبار آحاد، والقرآن ال يثبت بإخبار اآلحاد: أحدها: "...مثبيت البسملة يف القرآن

اضطرب العلماء يف إعادة البهائم، ووقف الشيخ : "وقال يف إعادة البهائم يوم القيامة
: وأقوى ما يتعلق به من يقطع بإعادة البهائم قوله عز وجل...يف ذلك 1أبو احلسن األشعري

                                                                                                                                                                      

، احلافظ الكبري، أحد البغدادي اخلطيبب املعروف بو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي،أ :هو - 1
: منها تصانيفه عديدة مشهورة،ه على فقهاء الشافعية، أعالم احلفاظ ومهرة احلديث، ُعرف بالفصاحة واألدب، تفق

: ابن خلكان: انظر ترمجته يف. ه461 سنة ‘ ، تويف، والفقيه واملتفقهاريخ بغداد، وشرف أصحاب احلديثت
 (.وما بعدها 1/19)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(19/214)سري أعالم النبالء، : وفيات األعيان، الذهيب

يف  برع، إمام فقيه جليل، احلنبلي املقدسي مث الدمشقي ةعبد اهلل بن أمحد بن قدامموفق الدين أبو حممد  :هو - 2
وروضة الناظر يف ، كلها يف الفقه، واحلديث، له كتاب املغين والكايف واملقنع والعمدة خاصة يف الفقهعدة فنون 

، ابن (22/165)سري أعالم النبالء، : الذهيب: انظ ترمجته يف. ه624سنة  ‘ ُلمعة االعتقاد، تويف، و األصول
 (.1/155)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(1/291)ذيل طبقات احلنابلة، : رجب

م، 1221-ه1411، 1دار ابن اجلوزي، ط: عادل العزازي، الرياض: الفقيه واملتفقه، حتقيق: ب البغدادياخلطي - 3
جمموع : ، ابن تيمية(2/411)شرح خمتصر املنتهى، : ، اإلجيي(129-121)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(1/219)

احلسن : واعق املرسلة، حتقيقحممد بن أيب بكر، خمتصر الص: ، ابن القيم(41-19/44)و( 11/151)الفتاوى، 
حممد األمني، : ، الشنقيطي(وما بعدها 4/1465)م، 2444-ه1425، 1دار أضواء السلف، ط: العلوي، الرياض

  (.122)م، 2441، 5مكتبة العلوم واحلكم، ط: مذكرة يف أصول الفقه، املدينة املنورة
 (.554-551)املعيار املعرب، :  الونشريسي - 4
 (.442)إيضاح احملصول، : املازري - 5
 (.1/1/511)شرح التلقني، : املازري - 6
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معىن : إلعادة يقول، ومن مل يقطع على ا[5:التكوير][  ٿ ٿ ٿٺ ]
واألحاديث الواردة عنده يف ذلك من أخبار اآلحاد إمنا توجب الظن  ماتت،: حشرت أي

 .2"واملراد من املسألة القطع

 .على السنة النبوية المبنيةالفروع من نماذج : المطلب الرابع

 .الصالة في الديار والحوانيت اقتداء بصالة اإلمام: المسألة األولى

اختلف الفقهاء يف حكم الصالة يف األفنية وحنوها بصالة اإلمام إذا كانوا يرونه 
 :3ويسمعون تكبريه على ثالثة أقوال

ذهب أيب جتوز الصالة هبذه الصفة يف اجلمعة وغري اجلمعة، وهو م :القول األول
 .4حنيفة

ال جتوز الصالة هبذه الصفة، ال يف اجلمعة وال يف غريها، إال أن تتصل  :القول الثاني
 .6، ورواية عن أمحد5الصفوف ويشاهدها املأموم، وهو مذهب الشافعي

جتوز الصالة يف األفنية والديار احملجورة اقتداء باإلمام يف غري اجلمعة،  :القول الثالث
 .2، ورواية عن أمحد1ويسمعونه، وهو مذهب مالك إذا كانوا يرونه

                                                                                                                                                                      

علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب بردة بن اإلمام أبو احلسن  :هو - 1
مية وغريهم، من ، أحد أئمة هذا الدين، له كتب يف االعتقاد، ويف الرد على املعتزلة والرافضة واجلهأيب موسى األشعري

سري أعالم النبالء، : الذهيب: انظر ترمجته يف. ه124: سنة ‘اإلبانة عن أصول الديانة، تويف : مصنفاته
 (. 4/122)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(11/122)

 (.1/222)املعلم، : املازري - 2
على نكت مسائل اخلالف، اإلشراف : ، البغدادي(2/1421)اإلشراف على مذاهب العلماء، : ابن املنذر - 3

(1/112.) 
: الطحاوي: انظر. اجلواز إذا اتصلت الصفوف: ، ولبعض احلنفية قول آخر وهو(2/1)املبسوط، : السرخسي - 4

 (.11)خمتصر الطحاوي، 
 ، (2/119)األم، : الشافعي - 5
 (.21/441)جمموع الفتاوى، : ابن تيمية - 6
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لة ما عليه مذهب يف هذه املسأ ‘الذي أخذ به املازري  :رأي اإلمام المازري
والدليل على صحة ما ، ئتمام به يف غري اجلمعة إذا كانوا يرونه ويسمعونهمالك من جواز اال

يف بيته وصالة الناس يف املسجد بصالته فلم ينكر ذلك  ×صالة النيب : ذهب إليه
 .4، مما يدل على جواز ذلك، وصحة صالهتم3عليهم

 .تغسيل الميت يكون وترا: ةالمسألة الثاني

أن املستحب  يف تغسيل املي ت أن يكون العدد وترا، ويزاد من العدد  ‘ذكر 
فا أليب من أنه ال يزاد على سبع، وتكون الزيادة أيضا وترا، خال 5اجة، خالفا ألمحدبقدر احل

أنه إن زاد العدد على مخس مل يستحب  الوتر، ومجيع هذه املذاهب تعل ق بقول  يف 6حنيفة
فكل  7...(اغسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك إن رأيت  : )ملن غس ل ابنته ×النيب 

وحممله عندنا على أن : "من احلديث يقول املازري ، وعن وجه االستدالل8أخذ جبانب منه
 ×ويؤكد ما قلناه أنه  ،الغسالت عدد ه منما تقدم ذكر كثر يكون وترًا على أسلوب األ

وأيًضا فإهنا  ،ذكر الرابعة قبل اخلامسةفلو كان ال يعترب الوتر ل ،نقل من الثالث إىل اخلمس
لوضوء وغسل اإلناء من ولوغ وما تكرر من الطهارات شرع فيه الوتر كا ،طهارة متكررة

 :ا قالألنه مل ؛السبعال يزاد على : يقتضي الرد  على من قال (أكثر من ذلك) :وقوله ،الكلب
                                                                                                                                                                      

حممد عبد : صاحل عبد السميع، جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، حتقيق: ، اآليب(2/256)الذخرية، : القرايف - 1
 (. 1/114)م، 1221-ه1419، 1دار الكتب العلمية، ط: العزيز اخلالدي، بريوت

 (.21/441)جمموع الفتاوى، : ، ابن تيمية(1/45)املغين، : ابن قدامة - 2
، 122: صحيحه، كتاب الصالة، باب إذا كان بني اإلمام واملأموم حائط أو سرتة، رقمأخرجه البخاري يف  - 3

(2/214.) 
 (.1/1/214)، شرح التلقني: املازري - 4
 (.1/194)املغين، : ابن قدامة - 5
 (.2/52)املبسوط، : السرخسي - 6
ومسلم يف ، (1/126)، 1251: ، كتاب اجلنائز، باب غسل امليت ووضوئه، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 7

 (.2/646)، 212: ، كتاب اجلنائز، باب يف غسل امليت، رقمالصحيح

بداية اجملتهد، : ابن رشد: ، وانظر املسألة يف(1112-1/1/1119)، شرح التلقني، (1/496)املعلم، : املازري - 8
(1/529). 
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مل جياوز السبع، بل أطلق  ، ومل يقل ما(اغسلنها ثالثًا أو مخًسا أو أكثر من ذلك إن رأيت  )
 .1"كثر حمدوًدااألي أال يكون وإطالقه يقتض ،األكثر

 .تبييت النية قبل الفجر في الصوم: ةثالثالالمسألة 

 :أن الصوم يقع على مخسة أوجه، هي ‘ذكر اإلمام املازري 

 .صوم واجب بإجياب اهلل معني كرمضان -

 .وصوم واجب بإجياب املكلف معني كنذر شهر بعينه -

 .كالكفاراتوصوم واجب بإجياب اهلل سبحانه مضمون   -

 .وصوم واجب بإجياب املكلف مضمون كنذر شهر بغري عينه -

 .وصوم تطوع -

يف صوم  2وذكر أن مجيع هذه األوجه تفتقر إىل نية عند فقهاء األمصار، وخالف زفر
دركه صيام رمضان مريضا أو صوم رمضان فإنه عنده ال يفتقر إىل نية، إال أن يكون الذي ي

 .3فرييد الصوم مسافرا

 النية يف هذه األوجه على ثالثة مذاهب وقت إيقاعإن الفقهاء قد اختلفوا يف  مث
 :كاآليت

ال جيزئ الصيام إال بنية قبل الفجر، وذلك يف مجيع أنواع الصوم،  :المذهب األول
 .4وهو مذهب املالكية

                                                           

 (.1/1/1112)التلقني، شرح : املازري - 1
أبو اهلذيل زفر بن بن اهلذيل العنربي احلنفي، كان من أصحاب احلديث مث غلب عليه الرأي، فكان من : هو - 2

طبقات : الشريازي: انظر ترمجته يف. ه159: سنة ‘أصحاب أيب حنيفة ، أقام بالبصرة وويل القضاء هبا، تويف 
 (.2/261)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(1/241)واهر املضية، اجل: ، حميي الدين احلنفي(115)الفقهاء، 

 (.2/146)بداية اجملتهد، : ابن رشد: ، وانظر(191-194)إيضاح احملصول، : املازري - 3
 (.2/11)النوادر والزيادات، : القريواين - 4
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جتزئ النية بعد الفجر يف النافلة فقط، وال جتزئ يف الفروض، وهو  :المذهب الثاني
 .2وأمحد 1الشافعيمذهب 

جتزئ النية بعد الفجر يف الصيام املتعلق وجوبه بوقت معني   :المذهب الثالث
كرمضان، ونذر أيام حمدودة، وأيضا صيام النافلة، وال جيزئ يف الصوم الواجب يف الذمة  

 .3كقضاء ما وجب صيامه، أو صوم الكفارة، أو صوم نذر مطلق، وهو مذهب أيب حنيفة

واختاره ما عليه املالكية، وهو  ـ‘الذي ذهب إليه املازري  :زريرأي اإلمام الما

ال صيام ملن مل يبيت : )×أن الصيام مطلقا ال جيزئ إال بنية قبل الفجر، مستدال بقوله 
فنفى وقوع الصوم إذا مل تصاحبه نية قبل الفجر، ومل يفر ق بني صيام ، 4(الصيام من الليل

 .5كل صيام  عم  الفرض وصيام النافلة، بل 

 .اشتراط الولي في عقد النكاح: ةرابعالمسألة ال

 :، كما يأيت6اختلف الفقهاء يف اشرتاط الوالية لعقد النكاح على ثالثة أقوال

الويل شرط لصحة عقد النكاح مطلقا، وهو قول مجهور العلماء من  :القول األول
 .9، واحلنابلة8، والشافعية7املالكية

                                                           

 (.6/142)اجملموع، : النووي - 1
 (.144و  4/111)املغين، : ابن قدامة - 2
 (.1/62)املبسوط، : السرخسي - 3
، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب (1/114)، 2655: أخرجه النسائي يف السنن الكربى، كتاب الصيام، رقم - 4

 (.4/25)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (4/144)، 1241: الصيام، باب الدخول يف الصوم بالنية، رقم
 (.192)احملصول، ، إيضاح (2/59)املعلم، : املازري - 5
 (.1242-1/1249)بداية اجملتهد، : ، ابن رشد(15-5/14)اإلشراف على مذاهب العلماء، : ابن املنذر - 6
 (.4/216)الذخرية، : القرايف - 7
 (.11/241)، املصدر السابق: النووي - 8

 (.145-2/144: )املصدر السابق: ابن قدامة -9 
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ط لصحة عقد نكاح الصغرية دون الكبرية، وهو قول أيب الويل شر  :القول الثاني
 .1حنيفة

 .2الويل شرط لعقد نكاح البكر دون الثيب، وبه قال الظاهرية :القول الثالث

ذهب اإلمام املازري إىل اشرتاط الويل يف عقد نكاح املرأة من  :المازري اإلمام رأي
 .اجلمهورغري تفريق بني صغرية أوكبرية،  وال بكر من ثيب، موافقا يف ذلك ما عليه 

كل نكاح بغري ويل فهو : )، وقوله 3(ال نكاح إال بويل: )×قوله : ومن األدلة على ذلك
 .4..(باطل ثالثا

متوجه لنفي الصحة، وهو ما أك ده احلديث الثاين، فإنه فالنفي يف احلديث األول 
وكبرية، أو بني  ةصر ح ببطالن النكاح من غري ويل ، مث إنه ليس يف احلديثني تفريق بني صغري 

 .5بكر وثي ب، بل مها عام ان يف كل امرأة

 .الرهن ثابت بالسنة قوال وفعال: ةسخامالالمسألة 

 .وفعاًل  قوالً وأما السن ة فورد فيها ذلك : "يف بيان طريق ثبوته بالسنة ‘قال 

                                                           

 (.وما بعدها 1/112)بدائع الصنائع، : ، الكاساين(بعدهاوما  5/14)املبسوط، : السرخسي - 1
 (.وما بعدها 2/459)احمللى، : ابن حزم - 2
، وابن ماجه يف سننه،  (12/294)، 12519: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، من حديث أيب موسى، رقم - 3

السنن، كتاب النكاح، باب يف الويل، ، وأبو داود يف (1/12)، 1991: كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، رقم
، (1/122)، 1141: ، والرتمذي يف سننه، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، رقم(1/421)، 2495: رقم

 (.6/215)وصححه األلباين يف إرواء الغليل، 
، 24245: ، رقم’رواه اإلمام أمحد يف املسند من حديث عائشة احلديث مروي باملعىن، وقد  - 4

وأبو داود يف ، (1/11)، 1912: ، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، رقموابن ماجه يف سنن، (44/241)
 (.6/241)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (1/425)، 2491: ، كتاب النكاح، باب يف الويل، رقمسننه
 (.9-1/ل)، التعليقة، (2/142)املعلم، : املازري - 5
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وما رواه أيًضا أبو هريرة من قوله  ،1(ال يـَْغَلق الرهن) :×فقوله  :فأما القول

 .3(الرهن من راهنه له مثنه وعليه غرمه: )و ،2(الرهن مركوب وحملوب) :×

ودي باملدينة يف أيًضا أنه عليه السالم رهن درعه عند يه يوأما رواية ذلك فعاًل فإنه قد رو 
 .6"5(فإنه مات عليه السالم ودرعه مرهونة): ’وقالت عائشة  ،4شعري أخذه ألهله

بالسنة النبوية، بأنواعها  ما سبق من الناحيتني النظرية والتطبيقية، يثبت أن األخذففي
صويل والفقهي لإلمام املازري، يف املهنج األ أصل متقر رالقولية والفعلية والتقريرية، : الثالث

 .وإن كانت آحادايف تقرير األحكام الشرعية رجوعه إليها وفيه أيضا 

                                                           

، والبيهقي يف السنن (1/549)، 2441: سننه، كتاب الرهون، باب ال يغلق الرهن، رقم أخرجه ابن ماجه يف - 1
، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل، (6/11)، 11211: الكربى، كتاب الرهن، باب ما روي يف غلق الرهن، رقم

(5/212.) 
، (6/64)، 11249: رقم أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الرهن، باب ما جاء يف زيادة الرهن، - 2

 (.1/666)وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، 
، واحلاكم يف (9/211)، 15414: أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب البيوع، باب الرهن ال يغلق، رقم - 3

: و أيضا يفعلى شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، وه: ، وقال(2/59)، 2115: املستدرك، كتاب البيوع، رقم
،  واحلديث جاء (6/65)، 11214: السنن الكربى للبيهقي، كتاب الرهن، باب ما جاء يف زيادات الرهن، رقم

، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل، (ال يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه: )بلفظ
(5/245.) 

 (.5/144)، 2549: اب الرهن يف احلضر، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرهن، ب - 4
 (.5/142)، 2542: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرهن، باب من رهن درعه، رقم - 5
 (.111-1/2/112)شرح التلقني، : املازري - 6
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 .بناء الفروع على اإلجماع: المبحث الثالث

من خصائص هذه األمة وفضائلها العصمة من اخلطأ والضاللة يف  :تمهيد
اجتماعها، وقد كانت هذه اخلاصية سببا يف تقرير أحد أصول هذا الدين القطعية، وهو 

شرعا اليت  اإلمجاع، فهو املصدر الثالث من مصادر التشريع، وأحد أدلّة األحكام املتقررة
اتفقت األمة على حجيتها، ويف هذا املبحث دراسة هلذا األصل وما يتعّلق به عند املازري 

 :من خالل املطالب اآلتية

 .تعريف اإلجماع وأقسامه: المطلب األول

 .تعريف اإلجماع: الفرع األول

 .اإلجماع في اللغة: أوال

 :1يطلق اإلمجاع يف اللغة ويراد به أحد معنيني

 ٹ ٿ ]:العزم والتصميم على الشيء، ومنه قوله تعاىل :األول

من مل جيمع الصيام قبل : )×اعزموا، وأيضا قوله : ، واملراد[17: يونس][ٹ
 .3مل يعزم: ، أي2(الفجر فال صيام له

 .مبعىن االتفاق، وأمجع القوم على األمر إذا اتفقوا عليه :الثاني

وهذا املعىن هو الذي يناسب املعىن االصطالحي كما سيأيت، وإليه جند اإلمام  
العزمية : أحدمها: فأما معىن هذه التسمية فإهنا ترتدد بني معنيني: "املازري يشري بقوله

                                                           

 (.24)املصباح املنري، : ، الفيومي(8/71)لسان العرب، : ابن منظور - 1
،  وأبو داود يف سننه، (22/75)، 45271: رقم، ’ أخرجه اإلمام أمحد يف املسند من حديث حفصة - 2

، كتاب الصوم، باب ما جاء ال والرتمذي يف سننه، (2/774)، 4275: كتاب الصيام، باب النية يف الصيام، رقم
 (.2/47)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (5/99)، 157: صيام ملن مل يعزم من الليل، رقم

ر أمحد الزاوي طاه: ، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيقجمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد: ابن األثري - 3
 (.7/495)م، 7919-ه7599، (ط.د)دار الكتب العلمية، : ي، بريوتوحممود حممد الطناج
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فكأن األمة إذا قالت بقول واحد واملعىن الثاين يرجع إىل االجتماع واالنضمام، ...واإلمضاء
 .1..."، وجرى إمجاع أقواهلا جمرى اجتماع األجسامقد اجتمعت أقوالهافي مسألة واحدة ف

  .اإلجماع في االصطالح: ثانيا

يف عصر من العصور  ×اتفاق جمتهدي أمة حممد  :جاء يف تعريف اإلمجاع أنه
 .2بعد وفاته على حكم من األحكام الشرعية

، 3مبثابة شروط فيهمن خالل هذا التعريف تتضح ضوابط وقيود اإلمجاع واليت هي 
 :وهي كالتايل

 .أن يكون اإلمجاع صادرا عن كافة اجملتهدين، فال عربة بإمجاع البعض -

أن يكون اإلمجاع صادرا عن اجملتهدين، وال عربة بوفاق العوام ومن مل يبلغ درجة  -
 .االجتهاد، وال خبالفهم

 .أن يكون اجملمعون من املسلمني -

 .×النيب أن يكون اإلمجاع بعد وفاة  -

 .أن تكون املسألة حمل النظر من املسائل الشرعية -

 .اإلجماعأقسام : الفرع الثاني

املشهور أن اإلمجاع ينقسم إىل قسمني، صريح وسكويت، وقبل اخلوض يف بيان املراد 
 : هبما ال بد أّوالا من تبني وجوه اإلمجاع؛ ذلك أن اإلمجاع يقع على وجهني

                                                           

 (.757)إيضاح احملصول، : املازري - 1
: القرايف، (7/454)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(7/547)املستصفى، : الغزايل: انظر يف ذلك - 2

مذكرة يف أصول الفقه، : ، الشنقيطي(4/477)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(475)شرح تنقيح الفصول، 
(719.) 

 (.4/477: )، الفتوحي(وما بعدها 7/454: )اآلمدي: السابقة انظر من املصادر - 3
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والعامة، وذلك   -العلماء اجملتهدون : أي -إمجاع يشرتك فيه اخلاصة  :األول
كإمجاعهم على أن الظهر أربع ركعات واملغرب ثالث، وكإمجاعهم على وجوب الصوم 

 .1واحلج، وإمجاعهم على حرمة اخلمر والزنا، وحنوها من األمور املعلومة من الدين بالضرورة

ا خيتّص أهل العلم مبعرفته، وخيفى علمه على إمجاع اخلاصة، واملقصود به م :الثاني
الكثري من عاّمة الناس، نظرا لعدم عموم البلوى به من جهة، ومن جهة أخرى ألهنم ال 
مدخل هلم يف ذلك، كما هو الشأن يف تفصيل أحكام الصالة، وفرائض الصدقات، ومقادير 

هلم إىل معرفته إال بسؤال  األنصبة يف الزكاة، وحنوها مما ليس للعامة فيه مدخل، وال سبيل
 .2أهل الذكر، وال عربة خبالف العامة يف هذا اإلمجاع

 .اإلجماع الصريح: أوال

وهو أن حيصل االتفاق من مجيع اجملتهدين بأقواهلم أو أفعاهلم على حكم مسألة 
 .4، ويسّميه بعضهم بالعزمية-كما سيأيت بيانه   -، وهذا النوع من اإلمجاع حّجة 3بعينها

 .اإلجماع السكوتي: ثانيا

وهو أن يقول  بعض اجملتهدين يف مسألة ما بقول أو يفتون برأي، وتنتشر الفتوى 
 .5ويسكت الباقون من غري إقرار أو إنكار

                                                           

، (755)م، 7995-ه7275 ،7دار املنتخب العريب، ط: زهري شفيق كيب، بريوت: اإلمجاع، حتقيق :اجلصاص - 1
 (.779)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(7/527)املستصفى، : ، الغزايل(7/575)أصول السرخسي، : السرخسي

، (7/527)السابق،  املصدر: ، الغزايل(7/575)السابق،  املصدر: خسي، السر (7/582)الربهان، : اجلويين -2
 (.447-4/442)شرح الكوكب املنري، : الفتوحي، (وما بعدها 4/574)شرح خمتصر املنتهى، : اإلجيي

إحكام : ، الباجي(7/249)الفقيه واملتفقه، : ، اخلطيب البغدادي(752-755)السابق،  املصدر: اجلصاص - 3
 (.7/257)الفصول، 

 (.7/575)السابق،  املصدر: السرخسي - 4

حممد حسن : التبصرة يف أصول الفقه، حتقيقأبو إسحاق إبراهيم بن علي، : ، الشريازي(7/575)، نفسه املصدر - 5
حممد : ، الشنقيطي(5/425)تيسري التحرير، : ، أمري بادشاه(597)، 7987، 7دار الفكر، ط: هيتو، دمشق

، 7دار املنارة، ط: جدة مد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،حم: األمني، نثر الورود على مراقي السعود، حتقيق
 (.4/258)م، 7277-7997
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سألة من إن القول املنتشر يف الصحابة يف م: "مشريا إىل ذلك ‘قال املازري 
 .1"جملمع عليهافإنه يكون كاملذهب  يظهر نكريهمل  مسائل االجتهاد، إذا

وهذا القسم الثاين حمل خالف بني األصوليني، سريد بيانه فيما يأيت مع إبراز رأي 
 .أكثر ‘اإلمام املازري 

 . حجية اإلجماع: المطلب الثاني

 .الصريحاإلجماع  حجية :الفرع األول

 .وجوب العمل باإلجماع: أوال

األمة، ومل خيالف يف ذلك إال من ال يعتد بقوله، وهذا الذي اجتمعت عليه كلمة 
 .ويشهد العتبار اإلمجاع وحجيته الكتاب والسّنة

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ]: قوله تعاىل :فمن الكتاب

 [ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ب الوعيد على اتباع غري سبيل املؤمنني، ، ووجه االستدالل أن اهلل تعاىل رتّ [777:النساء]
 .2التحرمي، فأفاد هذا وجوب اتباع سبيلهم، وسبيل املؤمنني ما أمجعوا عليهوالوعيد دليل 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]: وقال تعاىل

، والوسط من الشيء خياره، وهو أيضا [725: البقرة] [  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
العدل، وهلذا كانوا شهداء على األمم األخرى، وأقام اهلل شهادهتم مقام شهادة الرسول 

                                                           

  (.7/7/551)شرح التلقني، : ملازريا - 1
م، 7992-ه7272، 4مكتبة اخلاجني، ط: عبد الغين عبد اخلالق، القاهرة: أحكام القرآن، حتقيق: الشافعي - 2

: عبد اهلل الرتكي وآخرون، بريوت: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: ، القرطيب(59-27)
 (.2/412)تفسري القرآن العظيم، : ، ابن كثري(1/757)م، 4775-ه7245، 7مؤسسة الرسالة، ط
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فلو كانوا يشهدون بالباطل ملا وصفهم بذلك، وهذا يدل على قبول قوهلم وأنه حّجة  ،×
 .1معتربة

 .2(إن اهلل الجيمع أميت على ضاللة ويد اهلل مع اجلماعة: )×قوله : من السّنةو 

وقد جاء يف معىن هذا احلديث أحاديث أخرى مفادها عصمة هذه األمة عن اخلطأ 
 .3من قول أو فعل ال يكون إال حّقا، فيكون إمجاعهم حجةوالزلل، وأن ما اجتمعت عليه 

، واملراد بلزوم مجاعة 4..(من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة: )..×وقال 
 .5املسلمني اتباع ماهم عليه من التحليل والتحرمي والطاعة فيهما، وهذا هو معىن اإلمجاع

ال تزال طائفة من أميت : )×ومما يدل على حجية اإلمجاع من السنة أيضا قوله 
 .6(ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم

ويف هذا احلديث داللة على صحة اإلمجاع؛ ألن : "‘ 1قال أبو العباس القرطيب
 .2"األّمة إذا أمجعت فقد دخلت فيهم هذه العصابة املختصة، فكل األّمة حمق فإمجاعهم حق

 .2"حق
                                                           

 (.484-7/487)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(5/797)قواطع األدلة، : السمعاينابن  - 1
وصححه  ،(2/255)، 4751: ، كتاب الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، رقمأخرجه الرتمذي يف سننه - 2

 (.7/518)األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، 

عبد الوهاب عبد اللطيف، : عبد الرمحن بن عبد الرحيم، حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، حتقيق: املباركفوري - 3
 (.5/485)، (ت.د)، (ط.د)دار الفكر، : بريوت

هذا : ، وقال(2/257)، 4757: اعة، رقم، كتاب الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلمأخرجه الرتمذي يف سننه - 4
وصححه ووافقه الذهيب،  ، (7/791)، 581: ، كتاب العلم، رقمواحلاكم يف املستدركحديث حسن صحيح غريب، 

 (.5/477)، الغليل إرواءكما صححه األلباين يف 
 (.215-217)الرسالة، : الشافعي - 5
ال تزال طائفة من : "×السنة، باب قول النيب ، كتاب االعتصام بالكتاب و أخرجه البخاري يف صحيحه - 6

ال تزال طائفة من : "×، كتاب اإلمارة، باب قوله ومسلم يف صحيحه، (75/492)، 1577: ، رقم.."أميت
 .، واللفظ له(5/7745)، 7947: ، رقم.."أميت
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 .الصريح رأي اإلمام المازري في اإلجماع: ثانيا

مل خيالف ما عليه اجتماع األمة من كون اإلمجاع حقا وحجة  ‘اإلمام املازري 
جيب األخذ هبا، يشهد لذلك كالمه الوارد عنه، واستدالله به ورجوعه إليه، وفيما يلي مجلة 

 :3من النقوالت تؤكد هذا األمر

ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم : )×يف شرحه لقول النيب  ‘قال  -
، فقد جعل 5"تعلق هبذا من أنكر حجة اإِلمجاع من أهل البدع: "ما نصه 4(رقاب بعض

 .منكري اإلمجاع من أهل البدع، ويف هذا داللة واضحة على حجيته عنده

قيل إن اإلمجاع حجة اهلل : "..وقال يف اّدعاء اإلمجاع وخطر التساهل يف نقله -
 ×تساهل يف النقل عن النيب سبحانه يف أرضه، والكذب عليه والتساهل يف نقله مثل ال

، ونقل تشدد الفقهاء يف ذلك وشيئا مما حصل له مع 6"قوال مل يقله وهذا عظيم يف الدين
 .بعض مشاخيه

                                                                                                                                                                      

ن، إمام فقيه أصويل املزيأبو العباس أمحد بن إبراهيم بن عمر األنصاري القرطيب املالكي، املعروف بابن  :هو - 1
، كشف القناع عن حكم الوجد ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم املفهم: يف عديدة، منهاحمدث، له تصان

الديباج املذهب، : ابن فرحون: انظر ترمجته يف. ه575: سنة ‘والسماع، خمتصر على الصحيحني، تويف 
 (.7/418)الزكية، شجرة النور : ، خملوف(4/577)نفح الطيب، : ، املقري(757)

حميي الدين ديب متو : أبو العباس أمحد بن عمر، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حتقيق: القرطيب - 2
 (. 5/152)م، 7995-ه7271، 7دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، ط: وآخرون، دمشق

 (.وما بعدها 141) ،اإلمام املازري وآراؤه األصولية: مراد بوضاية: وانظر - 3
، (75/41)، 1711: ، رقم..(ال ترجعوا بعدي كفارا: )×صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب قول النيب  - 4

 (.7/87)، 57: صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب ال ترجعوا بعدي كفارا، رقم
 (.7/491)املعلم، : املازري - 5
 (.2/277)املعرب،  املعيار: ، الونشريسي(475)الفتاوى، : املازري - 6
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وذلك أنه  : "..اإلمجاع من أدلة الشرع القطعية حيث قال ‘هذا وقد عّد  -
 .1..."واإلمجاع قطعي قطعي بالكتاب والسنة املأثورة،: تقرر أن أدلة الشرع نوعان

 .2كما ذكره أيضا يف عداد الطرق احملصلة للعلم، إضافة إىل القرآن والسنة املتواترة  -

يضاف إىل ذلك استدالله به ورجوعه إليه يف تقرير الكثري من املسائل، كما يف  -
 .3"الربا حمرم على اجلملة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة: "حترمي الربا إذ قال

ففي هذه النصوص ما يثبت حجية اإلمجاع عند املازري، واستناده إليه واعتباره إياه 
 .دليال من أدلة الشرع املتقررة، ومصدرا من مصادر التشريع املعتربة

 .حجية اإلجماع السكوتي: الفرع الثاني

سبق بيان املراد باإلمجاع السكويت، كما سبقت اإلشارة إىل أنه حمل خالف بني  
يني، وههنا سيتم التعرض ألقوال العلماء يف املسألة، مع توضيح وبيان رأي اإلمام األصول
 .املازري

وقبل ذلك جتدر اإلشارة إىل أن العلماء قد جعلوا لإلمجاع السكويت قيودا وضوابط 
 :4هبا يتحرر حمل النزاع يف املسألة، وهي كاآليت

 .أن يكون يف مسائل التكليف -7

 .يع اجملتهدين من أهل العصر ومل ينكرواأن يعلم أنه بلغ مج -4

 .أن تكون املسألة جمردة عن الرضى والكراهة -5

 .مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة يف تلك املسألة -2

                                                           

 (.772-9/775)، املعيار املعرب:  الونشريسي - 1
 (.74/577)نفسه،  املصدر - 2
 (.4/7/478)شرح التلقني، :  املازري - 3
 (.472-4/475)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(وما بعدها 2/775)البحر احمليط، : الزركشي - 4
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 .أن ال يتكرر ذلك مع طول الزمان -7

 .أن يكون قبل استقرار املذاهب -5

 .آراء العلماء في اإلجماع السكوتي: أوال

 :حجية اإلمجاع السكويت على ثالثة مذاهب كاآليتاختلف العلماء يف 

 .1هو إمجاع وحجة، وبه قال أكثر العلماء من أصحاب املذاهب: المذهب األول

، وقول 2ليس بإمجاع إال أنه حجة، وهو مذهب أيب هاشم املعتزيل :المذهب الثاني
 .4، واختاره ابن احلاجب من املالكية3يف مذهب الشافعي به أخذ اآلمدي

ال يكون إمجاعا وال حجة، وينسب هذا القول إىل ظاهر مذهب  :هب الثالثالمذ
 .2، وهو أيضا قول أهل الظاهر1الشافعي

                                                           

ة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي: جاسم النشمي، الكويت عجيل: الفصول يف األصول، حتقيق: اجلصاص - 1
: ، الباجي(2/7717)، العدة: ، أبو يعلى(وما بعدها 755)اإلمجاع، ، (5/575)م، 7992-ه7272، 4ط

قواطع األدلة، : السمعاينابن ، (وما بعدها 597)التبصرة، : ، الشريازي(وما بعدها 7/219)إحكام الفصول، 
 (.وما بعدها 2/297)البحر احمليط، : ، الزركشي(وما بعدها 5/487)و (وما بعدها 5/417)

عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب بن سالم، أبو هاشم بن أيب علي اجلبائي شيخ املعتزلة، أحد أعيان  :هو - 2
مصنفات عديدة، املعتزلة وكبار أذكيائهم، كانت له فرقة مسيت البهشمية نسبة إىل كنيته، أخذ العلم عن والده، له 

تاريخ بغداد، : اخلطيب البغدادي: انظر ترمجته يف. ه547: تويف سنة الكبري، وكتاب املسائل العسكرية، اجلامع: منها
: ، ابن املرتضي(2/775)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(77/55)سري أعالم النبالء، : ، الذهيب(74/541)

 (.وما بعدها 92)طبقات املعتزلة، 
حممد محيد اهلل، : حممد بن علي، املعتمد يف أصول الفقه، حتقيق: أبو احلسني البصري: هذا القول عنه يف انظر رواية

 (.4/755)م، 7957-ه7587، (ط.د)املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، : دمشق
له تصانيف عديدة؛ سيف الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب، الشافعي، فقيه أصويل متكلم، :هو - 3

: السبكيابن : انظر ترمجته يف. ه557: سنة ‘تويف  صول األحكام، منتهى السول واألمل،اإلحكام يف أ: منها
طبقات الشافعية، : ، ابن قاضي شهبة(7/15)طبقات الشافعية، : ، اإلسنوي(8/575)طبقات الشافعية الكربى، 

(4/19.) 
 ،(7/552)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي: انظر قوله هذا يف

 (.وما بعدها4/475)رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : السبكيابن  - 4
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 .رأي المازري: ثانيا

الذي ذهب إليه اإلمام املازري واختاره يف اإلمجاع السكويت أنه حّجة وإمجاع، كما 
منها ما جاء يف صالة اخلوف وأن حكمها باق إىل يوم القيامة  يظهر من خالل أقواله،

وصّلى  بأصحابه ليلة اهلدير، ÷ واستند يف ذلك إىل فعل الصحابة حيث صالها علي
ذلك فعل حذيفة يف حرب طربستان، ومل يظهر أحد من وك، بأصحابه أيضا أبو موسى

 .3فصار هذا كاإلمجاع، الصحابة خالفا يف ذلك
مل  سألة من مسائل االجتهاد، إذالقول املنتشر يف الصحابة يف مإن ا: "‘وقال 

 .4"جملمع عليهايظهر نكريه فإنه يكون كاملذهب 
ولو سلك يف إثبات اإلمجاع طريقة " :كما قال يف رجل ادعى اإلمجاع فطولب بإثباته

أخرى وهو أسهل طرق األصوليني بأنه ينقل ذلك عن أئمة عصره وينقل أن اآلخرين مل 
 .5.."ينكروا عليهم

ففي هذه النصوص ما يثبت متسكه باإلمجاع السكويت واعتباره إيّاه حجة ودليال 
 . شرعيا، ويف املطلب اآليت مناذج أخرى تؤكد ذلك

 .على اإلجماعالمبنية نماذج من الفروع : الثالثالمطلب 
إن اعتبار اإلمجاع مصدرا من مصادر التشريع املعتربة، ودليال من أدلة األحكام 

والتعويل عليه والرجوع إليه يف مسائل الفقه إثباتا  الشرعية، واالستناد إليه يف إثبات األحكام،
واعرتاضا هو طريقة اإلمام املازري على غرار غريه من علماء األمة، وهذه بعض الصور اليت 

 : تثبت ذلك
 .حكم سجود التالوة: ولىالمسألة األ

                                                                                                                                                                      

 (.2/292)البحر احمليط، : ، الزركشي(7/599)الربهان، : اجلويين - 1
رشاد إ: ، الشوكاين(2/292)، املصدر السابق: ، الزركشي(2/479)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 2

 (.7/599)الفحول، 
 (.7/5/7724)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.7/7/551)، نفسه املصدر - 4
 (.2/277)املعيار املعرب، : الونشريسي - 5
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 :1د التالوة على قولنياختلف الفقهاء يف حكم سجو 

 .2وبه قال أبو حنيفة ومجهور أصحابهسجود التالوة واجب،  :القول األول

 .3سجود القرآن مستحب، وإليه ذهب مجهور العلماء :القول الثاني

إىل نفي وجوب سجود التالوة، موافقا  ‘ذهب املازري : رأي اإلمام المازري

أن من بني ما يستدل به على نفي  ‘يف ذلك ما عليه املالكية ومجهور الفقهاء، وبنّي 

إن اهلل : "قال على املنرب ÷نعقد من قبل الصحابة، وذلك أن عمر الوجوب اإلمجاع امل
، وكان هذا مبحضر الصحابة ودون نكري من أحد 4"سبحانه مل يكتبها علينا إال أن نشاء

على  ،ذلك على أن الوجوب ساقط عندهم دلّ ف: "وقد عّقب عليه املازري قائالا منهم، 
إن القول املنتشر يف الصحابة يف مسألة من مسائل  :طريقة من قال من أهل األصول

 .5"االجتهاد، إذا مل يظهر نكريه فإنه يكون كاملذهب اجملمع عليه

 .ب قضاء الصلوات المنسيةو وج: المسألة الثانية

اختلف أهل : "احلكم إىل قاعدته األصولية، حيث قال ‘يف هذه املسألة رّد 
أو إمنا جيب  ،هل جيب قضاؤها باألمر املقيد بالوقت ؛األصول يف العبادة املؤقتة بوقت

 ،ل مل يفتقر إىل دليل يوجب القضاءجيب القضاء باألمر األو  :فإن قلنا ؟القضاء بأمر ثان
مل نوجب القضاء على احلائض  -وهو األصح  -إمنا جيب القضاء بأمر جمدد  :وإن قلنا

وأوجبنا القضاء على ، ه قد قام الدليل على سقوطه عنهماعلى أن ،األمر بذلك واجملنون لفقد

                                                           

 (.7/775)بداية اجملتهد، : ، ابن رشد(575-7/577)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 1
 (.4/2)املبسوط، : السرخسي - 2
، (557-4/552)املغين، : ، ابن قدامة(7/775)احمللى، : ، ابن حزم(4/477)احلاوي الكبري، : املاوردي - 3

 (. 4/277)الذخرية، : القرايف
: سجود القرآن، باب من رأى أن اهلل عز وجل مل يوجب السجود، رقم أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب - 4

7711 ،(4/778  .) 
 (.7/7/551)شرح التلقني، : املازري - 5
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 ،1(من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها): ×الناسي واملتعمد والنائم لقوله 

 ،ة ح ى خرج وقتهاأورده ملا نام عن الصال ×وات الوقت؛ ألنه ففهذا أمر بالقضاء بعد 
 .2"نما اختلف في تفاصيلهوقد تقرر اإلجماع على وجوب القضاء على الجملة وإ

 .نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون دينارا إجماعا: ةثالثالمسألة ال

فأما ، جنس بقدر ما حيتمل املواساة فيه وحدود الشرع يف نصاب كل: "‘قال 
وذكر ذلك يف احلديث دون الذهب ألن  ،فقد حّد يف نصاب الفضة منه مخس أواقي العني

وأما نصاب الذهب فهو عشرون ديناراا، واملعول يف حتديده على ، غالب تصرفهم كان هبا
 .3"× وورد أيضاا فيه حديث عن النيب ،ذاإِلمجاع، وقد حكي فيه خالف شا

الزوال فهو لليلة المقبلة لإلجماع على منع  قبلإذا رئي الهالل : ةرابعالمسألة ال
 .الصوم في ذلك الوقت

الغالب أن يرى اهلالل قبل الغروب فيحكم لبداية الشهر لليوم املوايل، فإذا رئي هالل 
رمضان يف النهار قبل الزوال، فإنه يكون لليلة املقبلة كما لو رئي بعد الزوال، ويبدأ الصوم من 
اليوم املوايل، النعقاد اإلمجاع على منع الصوم حينئذ، فيكون اإلمجاع صارفا لقول النيب 

إذا رُِئَي اهلالل بعد الزوال فهو لليلة املقبلة : "، ويف هذا يقول املازري4(صوموا لرؤيته): ×
: وقال بعض أصحاب الظاهر ،قيل للماضية وقيل للمقبلة: قوالنوإن رُئَي قبل الزوال ففيه 

وهذا بناء منهم على  ؛وأما يف الفطر فيجعل للمستقبلة ،أما يف الصوم فيجعل للماضية
 .كان الشك يوم الغيم وجب اإِلمساكوهو حنو القول بأنه إذا   ،حتياطاألخذ باال

                                                           

، ومسلم يف (4/17)، 791: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب من نسي صالة، رقم - 1
 (.7/217)، 587: صحيحه، كتاب الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة، رقم

 (.7/4/141)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.4/5)املعلم، :  املازري - 3
، 7979: ، رقم..(إذا رأيتم اهلالل فصوموا: )×كتاب الصوم، باب قول النيب أخرجه البخاري يف الصحيح،   - 4

 (.4/154)، 7787: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، رقم(2/742)
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على مقتضى اللفظ يوجب الصوم حني الرؤية م ى  (صوموا لرؤيته): وظاهر قوله
فإذا منع اإِلجماع من وجوب الصوم على اإِلطالق حينئذ كان محمواًل على  ،وجدت

 .1"كل حال  ويكون حجة للقول بأنه لليلة املقبلة على ،المستقبل

 .جواز نكاح التفويض: سةخامالمسألة ال

كما ذكر املازري   -من األنكحة املشروعة نكاح التفويض، وصفة هذا النكاح 
هو أن ينعقد النكاح من غري ذكر الصداق، فال يتم حتديده، ومن األدلة اليت  - ‘

نكاح التفويض جائز بإمجاع، " :املازري تثبت حّلية مثل هذا النوع من األنكحة اإلمجاع، قال
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]: والدليل عليه قوله تعاىل

، فأباح العقد قبل الفرض، وهو أن ينكحها ويسكتا عن ذكر [455:البقرة] [ے ھ
 .2"الصداق

 .فاإلمجاع منعقد على جواز هذا النكاح، ومستنده هذه اآلية اليت ذكرها املازري

من خالل هذه النماذج يتبني لنا موقف اإلمام املازري من اإلمجاع ورأيه فيه، ويؤكد 
ما سبق تقريره من أنه يرى فيه حجة شرعية، ودليال من أدلة األحكام، ومصدرا من مصادر 

 .التشريع، سواء الصريح منه أو السكويت، ورجوعه إليه دائما يف تقرير واستنباط األحكام

 

 

 

 

 
                                                           

 (.25-4/27)املعلم، : املازري - 1

 (.58/ل)التعليقة، : املازري - 2
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 .بناء الفروع على القياس: الرابعالمبحث 

األدلة الشرعية منها ما هو نقلي، ومنها ما هو عقلي يقوم على إعمال النظر  :تمهيد
والفكر، والنقلي والعقلي كالمها منه ما هو متفق على حجيته، ومنه ماهو خمتلف فيه، 

والسنة واإلمجاع،  ما سبق إيراده يف املباحث الثالثة السابقة؛ الكتاب: فالنقلي املتفق عليه
العلماء الذي هو القياس، ويف هذا مجهور وبقي الكالم على الدليل العقلي املتفق عليه بني 

 :املبحث دراسة هلذا األصل عند اإلمام املازري من خالل ما يلي

 .تعريف القياس وأقسامه: المطلب األول

 .تعريف القياس لغة واصطالحا: الفرع األول

 .القياس في اللغة :أوال

قسته على الشيء وبه أقيسه قيسا، : القياس يف اللغة مصدر للفعل قاس، يقال
 .1التقدير: وقايسته بالشيء مقايسة وقياسا إذا قدرته به، فالقياس لغة معناه

 .تعريف القياس اصطالحا: ثانيا

محل فرع  :للقياس عند األصوليني تعريفات عديدة، تصب مجيعا يف معىن واحد هو
 .2على أصل يف احلكم جبامع بينهما

فالقياس استنباط حكم لواقعة غري منصوص وال جممع عليها، من واقعة دّل النص أو 
 .اإلمجاع على حكمها؛ ألجل اتفاقهما يف عّلة احلكم

 .أركان القياس: الفرع الثاني

 :1من خالل التعريف السابق للقياس ميكن معرفة أركانه، وهي كالتايل

                                                           

 (.799)املصباح املنري، : ، الفيومي(7/27)مقاييس اللغة، : فارس، ابن (5/951)الصحاح، : اجلوهري - 1
: ، املرداوي(7/1)البحر احمليط، : ، الزركشي(498)شرح تنقيح الفصول، : القرايف: انظر يف تعريف القياس - 2

 (.  4/491)فواتح الرمحوت، : ، اللكنوي(1/5771)التحبري،
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 .األصل املقيس عليه، وهو حمل احلكم الذي ثبت بنص أو إمجاع :الركن األول -

الفرع املقيس، وهو املراد إحلاقه باألصل املقيس عليه ومحله عليه  :الركن الثاني -
 .قصد معرفة حكمه

حكم األصل املقيس عليه والذي ثبت بنص أو : احلكم، أي :الركن الثالث -
 .عإمجاع ويراد تعديته إىل الفر 

العلة، وهي الوصف اجلامع بني األصل والفرع، وألجله يتعّدى  :الركن الرابع -
 .حكم األصل

 .أقسام القياس: الفرع الثالث

 :2يقسم األصوليون القياس إىل أقسام عديدة، وباعتبارات خمتلفة، من أمهها

 :باعتبار القطع والظن: أوال

 :ينقسم القياس هبذا االعتبار إىل قسمني

وهو ما قطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع، بأن تكون  :القياس القطعي -1
العّلة يف الفرع أقوى منها يف األصل أو مساوية هلا، ويسمى أيضا القياس اجللي، ومثاله ما 

من قياس منع الضرب والشتم وما يف معنامها على منع  ‘أشار إليه اإلمام املازري 

 . 3جبامع اإلذاية ،[45: اإلسراء] [ہ ہ ہ ھ   ]: تعاىل التأّفف الوارد يف قول اهلل

                                                                                                                                                                      

مذكرة : ، الشنقيطي(2/77)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(5/451)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 1
 (.وما بعدها 545)يف أصول الفقه، 

البحر : الزركشي( وما بعدها 2/7)، املصدر السابق: ، اآلمدي(وما بعدها 4/554)إحكام الفصول، : الباجي -2
مد أبو النور زهري، أصول الفقه، ، حم(وما بعدها 2/471)، املصدر السابق: ، الفتوحي(وما بعدها 7/55)احمليط، 

 (.وما بعدها 2/57)، (ت.د)، (ط.د)املكتبة األزهرية للرتاث، : القاهرة
 (.5/7/589)شرح التلقني، : املازري -3
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وهو ما مل يقطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع؛ خلفاء عّلته  :القياس الظني -2
 .ودقتها، فبقي نفي الفارق مظنونا

فإن عّلة  ومثال هذا القسم قياس املطعومات على الرّب والشعري الواردين يف احلديث،
ها إىل غريها، ويف هذا قال تيحتتاج إىل حبث واجتهاد ألجل تعد الرّبا يف هذين الصنفني

التفاضل يف البُ ّر بأنه مطعوم كما قال  ×وذلك أنّا مثال لو عّللنا حترميه : "‘املازري 
 .1" الّشافعي مل يقدر أن يعرف هذه العّلة إال ببحث وتقسيم

 .مع بين األصل والفرعباعتبار المعنى الجا: ثانيا

 :ينقسم إىل ثالثة أقسام وهو هبذا االعتبار

أو القياس األويل، وهو الذي يكون فيه الفرع أوىل باحلكم من : قياس األولى -1
يف قياس الضرب والشتم على  األصل؛ كون عّلته أقوى من عّلة األصل، كما هو األمر

 .ف الوارد فيما سبقالتأفّ 

وهو ما كان فرعه مساويا ألصله يف احلكم من غري ترجيح : القياس المساوي -2
وأنكر : "عليه، كقياس األمة على العبد يف أحكام العتق، وإليه أشار اإلمام املازري بقوله

أهل األصول هذا ورأوا أن األمة يف معىن العبد وأن هذا ال يلتبس على أحد مسع هذا حّذاق 
 .2"صل قطعاا صار كاملنصوص عليهإذا كان الفرع يف معىن األ: اللفظ وقالوا

وهو ما كان الفرع فيه أقل ارتباطا باحلكم من األصل؛ لضعف : قياس األدنى -3
 .العّلة فيه عنها يف األصل، كقياس النبيذ على اخلمر

 .باعتبار ثبوت مثل أو نقيض حكم األصل في الفرع: ثالثا

 :ينقسم القياس هبذا االعتبار إىل قسمني

                                                           

 (.5/775)املعلم، : املازري - 1
 (.4/444)نفسه،  املصدر - 2
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وهو أن يثبت للفرع مثل حكم األصل؛ ألجل ثبوت عّلة األصل  :قياس الطرد -7
 .فيه

قياس ذوات احملارم على األم يف ثبوت الظهار يف حقهّن لوجود العّلة فيهّن : ومثاله
 .1وهي احملرمية

 .املراد به أن يثبت للفرع نقيض حكم األصل الفرتاقهما يف العّلة :قياس العكس -4

 ل اهلل أيأيتو يا رس: )ملا سئل ×حلديث عن النيب ومثال هذا القسم ما جاء يف ا
م أكان عليه فيها وزز؟ اأرأيتم لو وضعها يف حر : أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال

 ×ووجه مراجعتهم له : "، وعنه قال املازري2(رفكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أج
موضع احلجة، فبني هلم  أن يكون أرادوا أن يُ بَ نّيَ هلم ال إنكاراا ِمْنهم للوحي ولكنه حيتمل

 .3"وقاس القياس املتقدم، وهذا القياس الذي قرر ضرٌب من قياس العكس

  .ثبوت حكم األصل في الفرعطريق بالنظر إلى  :رابعا

 .كما ينقسم القياس أيضا هبذا االعتبار إىل قياس عّلة وقياس شبه وقياس عكس

هو أن حيمل الفرع على األصل بالعلة اليت عّلق احلكم عليها يف : قياس العّلة -1
 .الشرع، ويسمى قياس املعىن

 .وهو أن يرتّدد الفرع بني أصلني فيلحق بأكثرمها شبها به: قياس الشبه -2

احلّر؛ من جهة أنه : ومثال هذا القسم ما جاء يف متّلك العبد، فهو مرتدد بني أصلني
وهو حمّل خالف بني  والبهيمة؛ من جهة أنه يباع ويوهب،قب، خماطب بالتكاليف مثاب معا

 .األصوليني

                                                           

 (.755/ل)التعليقة على املدونة، : املازري - 1
: ، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 2

7775 ،(4/591.) 
 (.4/45)املعلم، : املازري - 3
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 .وقد سبق بيان هذا القسم :قياس العكس -3

 .‘فهذه هي أهّم أقسام القياس، وقد أشار إىل أغلبها اإلمام املازري 

 .حجية القياس: المطلب الثاني

 .القياس حجة شرعية: الفرع األول

، ومصادر التشريع عند اجلمهور يعترب القياس أحد األدلة الشرعية املتفق على جحيتها
املتقررة لدى علماء هذه األمة سلفا وخلفا، ومل خيالف يف ذلك إال فئة قليلة ال يعتّد بقوهلم 

 .1يف هذا الباب؛ و إنكارهم له إمنا هو من باب املكابرة فقط

 :2التالية ويشهد العتبار القياس عموما األدلة

، [74: احلشر][ۉ ۉ ۅ ]: ، ومنه قوله تعاىلالكتاب: أوال
واالعتبار هو متثيل الشيء بغريه وإجراء حكمه عليه ومساواته به، وإمنا مسي االتعاظ والفكر 
والرويّة اعتبارا ألنه مقصود به التسوية بني األمر وبني مثله، واحلكم يف أحد املثلني حبكم 

 .3والقياس نوع من االعتبار اآلخر،

جلوؤه إىل االجتهاد واستعمال  ×، ورد يف أحاديث كثرية عن النيب السّنة: ثانيا
 : القياس والتنبيه عليه، ومن ذلك

يا رسول اهلل إن :"فقالت ×أن امرأة من خثعم أتت النيب : حديث اخلثعمية، وفيه
ال يثبت على الراحلة، أفأحّج عنه؟  فريضة اهلل على عباده يف احلج أدركت أيب شيخا كبريا،

                                                           

 ،(4/875)جامع بيان العلم وفضله، : ابن عبد الربّ  :انظر. الشيعة، والنظام، والظاهرية، وبعض املعتزلة: وهم - 1
اخلطيب  ،(وما بعدها 4/859)، املصدر السابق: ، ابن عبد الرب(وما بعدها 211)الرسالة، : الشافعي - 2

: ، أبو اخلطاب(وما بعدها 4/778)إحكام الفصول، : ، الباجي(وما بعدها7/251)الفقيه واملتفقه، : البغدادي
: مفيد حممد أبو عمشة وحممد بن علي بن إبراهيم، مكة املكرمة: حمفوظ بن أمحد، التمهيد يف أصول الفقه، حتقيق

 (. وما بعدها 5/519)م، 7987-ه7275، 7جامعة أم القرى، ط
 .(779-4/778)، املصدر السابق: الباجي - 3
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وجوب قضاء دين اهلل تعاىل  ×، فقاس 1(نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيته: )قال
 .2على وجوب قضاء دين اخللق

م أكان اأرأيتم لو وضعها يف حر ): ملن سأله عن األجر يف قضاء الشهوة ×وقال 

بأنه  ×، فبني هلم ذلك 3(رفكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أج عليه فيها وزز؟
كما يأمث يف ارتكاب احلرام يؤجر يف فعل احلالل، وحاصله راجع إىل إعطاء كل واحد من "

 .، وهذا قياس بالعكس كما تقدم4"املتقابلني ما يقابل به اآلخر من الذوات واألحكام

 .5غت يف جمموعها مبلغ التواتر املعنويواألحاديث يف هذا املعىن كثرية جدا، بل

، إذ تكرر منهم القول بالقياس، وانتشر فيهم العمل به من إجماع الصحابة: ثالثا
 :غري إنكار من أحد، فكان هذا إمجاعا منهم على العمل به وإمجاعهم حق، ومن أمثلة ذلك

 ×يف اإلمامة العظمى قياسا على تقدمي النيب  ÷حكمهم بتقدمي أيب بكر  -

 ×ملا قبض النيب : "÷إيّاه يف اإلمامة الصغرى اليت هي الصالة، حيث قال علّي 

م أبا بكر يف الصالة فرضينا لدنيانا من رضي رسول قد قدّ  ×نظرنا يف أمرنا فوجدنا النيب 

 .6"فقدمنا أبا بكر ×اهلل 

                                                           

ومسلم يف ، (2/51)، 7877: ، كتاب احلج، باب حج املرأة عن الرجل، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 1
  (.4/915، 7552: كتاب احلج، باب احلج عن العاجز، رقم  ،صحيحه

 (787-4/719)إحكام الفصول، : الباجي - 2
 .تقدم خترجيه قريبا - 3
 (.5/74)املفهم، : القرطيب - 4
 (4/787)، املصدر السابق: الباجي - 5
الشركة الدولية : علي حممد عمر، القاهرة: أبو عبد اهلل حممد بن سعد، الطبقات الكربى، حتقيق: ابن سعد - 6

عطية الزهراين، : أبو بكر أمحد بن حممد، السّنة، حتقيق: ل، اخلاّل (5/751)م، 4777-ه7247، 7للطباعة، ط
 (. 7/415)م، 7989-ه7277، 7دار الراية، ط: الرياض
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 اعرف األمثال: "، وفيه قوله÷إىل أيب موسى األشعري  ÷كتاب عمر   -
 .1" قس األمور عند ذلك، فاعمد إىل أحبها إىل اهلل وأشبهها باحلق فيما ترىواألشباه، مث

اجلد على ابن االبن يف حجب اإلخوة، حيث قال يف  ÷قياس ابن عباس  -
 .2"وال جيعل أبا األب مبنزلة األب أجيعل ولد الولد مبنزلة الولد ليّتق اهلل زيد: "ذلك

مبا يفيد يف جمموعها ثبوت  -ي اهلل عنهمرض-إىل غري ذلك من اآلثار املروية عنهم 
 .ذلك عنهم تواترا

 .القياس في المازريرأي : الفرع الثاني

موافق ملا ذهب إليه علماء األمة من كون القياس دليال من  ‘اإلمام املازري 
أدلة الشرع املعتربة، ومصدرا من مصادر األحكام الشرعية، يظهر ذلك من خالل النقاط 

 :3اآلتية

يف كالمه عن الُقبلة - ‘التنبيه على األدلة اليت تثبت حجيته، من ذلك قوله  -
َلة لِلصائم" :-للصائم ومن بديع ما ورد يف جواز ذلك قوله ، اختلف الناس يف جواز الُقب ْ
 فأشار بذلك إىل فقه بديع، 4(؟أرأيت لو متضمضت: ائمَلّما سئل عن الُقبلة للصّ ): ×

ون وهم صيام، ؤ ال تنقض الصوم ألهنم كانوا يتوض وذلك أن املضمضة قد تقرر عندهم أهنا
كما أن القبلة من دواعي اجلماع ومفتاحه، والشرب يفسد   ،واملضمضة أوائل الشرب ومفتاحه
                                                           

،  والبيهقي يف السنن الصغري، (559-7/558)، 2217: ، كتاب األقضية، رقمرجه الدارقطين يف السننأخ - 1
وقد أفاد مشهور بن حسن آل سلمان يف ذكر ختريج هذا األثر يف  ،(2/755)، 2759: كتاب آداب القاضي، رقم

: مبا يفيد قبوله، وقال عنه ابن القيم 7: ، هامش رقم(وما بعدها 4/779)حتقيقه كتاب إعالم املوقعني البن القيم، 
 (.4/755)وقعني، ابن القيم، إعالم امل". وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة"

 (.4/917)جامع بيان العلم وفضله، : ابن عبد الرب  - 2
 (.وما بعدها 177)اإلمام املازري وآراؤه األصولية،  :مراد بوضاية: وانظر - 3
، كتاب وأبو داود يف سننه، (7/485)، 758: ، رقم÷اإلمام أمحد يف املسند عن عمر بن اخلطاب  أخرجه - 4

، وصححه 7714: ، كتاب الصوم، رقمواحلاكم يف املستدرك، (2/57)، 4587: للصائم، رقمالصوم، باب القبلة 
 (.1/721)األلباين يف صحيح أيب داود، 
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الصوم كما يفسده اجلماع، فكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب الذي هو املضمضة ال يُفسد 
ويف هذا أيضاا إثبات القياس ، ئل اجلماع الذي هو القبلة ال تفسد الصومفكذلك أوا ،الصوم

 .1"يف الشريعة واستعمال األشباه

واهلل ألقاتلن من فرق بني : "أيضا تعليقه على قول أيب بكر لعمر رضي اهلل عنهما
أرأيت لو مل ): فيه دليل على القول بالقياس وكذلك يف قوله": ، حيث قال2"الصالة والزكاة

وردا يف القرآن مورداا  َلّماى الصالة قاس الزكاة عليها فكأنه إذا سلم له القتل عل (؟ُيصّلوا
 .3"واحداا 

تصرحيه بفساد أصل منكري القياس، جاء ذلك يف بيانه لعلة حترمي الربا يف  -
فأما أهل الظاهر النفاة للقياس فإهنم : "األصناف الستة املذكورة يف احلديث، حيث قال

سد بناء منهم على فا اوهذ ،ا التفاضل يف سائر األشياء سواهالتحرمي عليها وأباحو قصروا ا
 . 4"والرد عليهم مذكور يف أصول الفقه ،أصلهم يف نفي القول بالقياس

إذا كان : "التنبيه على العّلة وعلى بعض األحكام املتعّلقة بالعلل، كما يف قوله -
والعلة حيثما وجدت اقتضت : "، وقال أيضا5"األصل باطال كان ما أخذ منه باطال أيضا

 .6"حكمها

احتجاجه بالقياس يف تقرير األحكام الشرعية، مثال ذلك ما جاء يف حكم صالة  -
القياس : املسلم مؤمتّا بالكافر، فإن من بني األدلّة اليت استند إليها يف احلكم ببطالن صالته

                                                           

 (.4/77)املعلم، : املازري - 1
، 47: ، كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس ح ى يقولوا ال إله إال اهلل، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 2

(7/77.) 
 (.7/488)السابق،  صدرامل: زرياملا -3 

 (.4/577)نفسه،  صدرامل - 4
 (.5/4/747)، (5/4/77)شرح التلقني، :  املازري - 5
 (.4/458)املعلم،  : املازري - 6
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ئتمامه مبجنون جيهل سا أيضا على ام بكفر إمامه، وقياإذا عل على بطالن صالة املأموم
 .1جنونه

واألمثلة يف هذا الباب ال تكاد حتصى كثرة، مبا يدل داللة صرحية على اعتباره القياس 
 .حجة شرعية، وأصال من أصول األحكام املتفق عليها

 .على القياسالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الثالث

 .مقرا بوجوبها القتلعمدا حّد تارك الصالة : المسألة األولى

 :2اختلف الفقهاء فيمن ترك الصالة عامدا غري جاحد لوجوهبا على مذهبني

الواجب يف حق تارك الصالة عمدا مقرّا بوجوهبا القتل، وبه قال  :المذهب األول
 .، وهو قول اجلمهور5واحلنابلة 4والشافعية 3املالكية

د لفرضيتها أن حيبس حكم تارك الصالة عامدا من غري جحو  :المذهب الثاني
 .7، وأهل الظاهر6ويعّزر، وهو مذهب احلنفية

هو مذهب اجلمهور  ‘الذي ذهب إليه اإلمام املازري  :رأي اإلمام المازري
 .القائلني بأن حّد تارك الصالة عمدا من غري جحود هو القتل

                                                           

 (.7/4/551)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.7/475) بداية اجملتهد،: ابن رشد، (421-8/425)اإلشراف على مذاهب العلماء، : ابن املنذر، - 2
 (.7/777)النوادر والزيادات، : القريواين - 3
 (.5/71)اجملموع، : النووي - 4
دارة امللك عبد العزيز، : عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الرياض: موسى بن أمحد، اإلقناع، حتقيق: احلجاوي - 5

 (.7/775)م، 4775-ه7245، 5ط
عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، : رّد احملتار على الدّر املختار، حتقيق حممد أمني،: ابن عابدين - 6

 (.5-4/7)م، 4775-ه7245دار عامل الكتب، : الرياض
 (.وما بعدها 77/515)احمللى، : ابن حزم - 7
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ا ومن بني األدلّة اليت استدّل هبا يف ذلك القياس على وجوب القتل يف فعل بعض م
وقد تقرر يف الشرع أن يف ركوب بعض : "‘هنى عنه الشرع كالزىن مع اإلحصان، قال  

فوجب أن  جب إراقة الدم كالزىن مع اإلحصانارتكاهبا ما يو  فروع الدين الوارد النهي عن
 .1"وليس إال الصالة أمر به من فروع الدين إراقة الدميكون يف تركه ما 

 .منع المرأة من اإلمامة الصغرى قياسا على اإلمامة الكبرى :المسألة الثانية

 :2اختلف الفقهاء يف حكم إمامة املرأة على مذهبني

 3عدم جواز إمامتها مطلقا، سواء الرجال والنساء، وهو قول احلنفية :القول األول
 .4واملالكية

 5الشافعيةجواز إمامتها النساء فقط دون الرجال، وهو مذهب  :القول الثاني
 .6واحلنابلة

، قياسا على عدم جواز عدم صحة إمامتها مطلقا ‘ اختار :المازري رأي
 .7، وهو القول الذي عليه اجلمهورتوليها اإلمامة الكبرى

 .مال الصبيفي زكاة وجوب ال: المسألة الثالثة

 : 1اختلف الفقهاء يف إخراج الزكاة من مال الصيب على قولني
                                                           

 (.514-7/7/517)شرح التلقني، : املازري - 1
ابن : واملزين من أصحاب الشافعي فقالوا جبواز إمامتها مطلقا الرجال والنساء، انظر وقد شّذ أبو ثور والطربي، - 2

اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : ، البغدادي(777-4/729)اإلشراف على مذاهب العلماء، : املنذر
 (.7/559)بداية اجملتهد، : ابن رشد، (7/517)

-ه7247، 7دار الكتب العلمية، ط: شرح اهلداية، بريوتأبو حممد حممود بن أمحد، البناية يف : العيين - 3
 (.وما بعدها 4/557)م، 4777

 (.424-4/427)الذخرية، : القرايف - 4
 (.4/547)األم، : الشافعي - 5
 (.5/55)املغين، : ابن قدامة - 6
 (.7/4/517)، املصدر السابق: املازري - 7
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جتب الزكاة يف مال الصيب إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول، وهذا  :القول األول
 .، وهو مذهب اجلمهور4واحلنابلة 3والشافعية 2القول ذهب إليه املالكية

الزكاة يف مال الصيب إال فيما خترجه األرض، وهو مذهب أيب حنيفة  :القول الثاني
 .5ومجهور أصحابه

ء من وجوب الزكاة يف مال الصيب، موافق ملا عليه مجهور العلما هو :رأي المازري
إضافة  - أن من بني أسباب هذا اخلالف اجلاري بني اجلمهور وأيب حنيفة ‘ذكر فقد 

فرع تردد  -زكاة مال الصيب  -اخلالف يف القياس، إذ أن هذا  -إىل نصوص القرآن والسّنة 
ا اجلزية فإهن :والثانيجبة يف ماله باتفاق، نفقة الوالدين، وهي وا :أحدهمابني أصلني، 

أن أبا حنيفة رّد الزكاة إىل اجلزية من جهة  ‘ذكر و  ساقطة عن الصغري الذّمي باتفاق،
أهنا شبيهة مبا يؤخذ من اجلزية، ورّدها اجلمهور إىل نفقة الوالدين، ألهنما مجيعا من باب 

ى من رّدها إلى ما هو عَلم على الذّل فرّد المواساة إلى المواساة أول": مث قالاملواساة، 
 .6"والصغار، وهي تطهير وتزكية لألموال

 . ثبوت صوم رمضان برؤية العدل الواحد: المسألة الرابعة

 :7اختلف الفقهاء يف ثبوت رمضان برؤية العدل الواحد على ثالثة مذاهب

 

                                                                                                                                                                      

 (.4/718)اجملتهد، بداية : ابن رشد، (4/758)اإلشراف، : البغدادي - 1
 (.5/727)مواهب اجلليل، : احلطاب - 2
 (.وما بعدها 7/577)اجملموع، : ، النووي(5/58)األم، : الشافعي - 3
، 7دار هجر، ط: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مصر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، حتقيق: ابن قدامة - 4

 (.5/92)م، 7991-ه7271
 (.27)الطحاوي، خمتصر : الطحاوي - 5
 (.77-4/9)، املعلم: املازري - 6
 (.585-4/587)، املصدر السابق: ابن رشد، (452-4/455)، املصدر السابق: البغدادي - 7
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وهو مذهب اإلمام  ال يقبل يف الصيام إال شهادة عدلني اثنني، :المذهب األول
 .1مالك

 .3واحلنابلة 2يثبت الصيام برؤية العدل الواحد، وهو قول الشافعية :المذهب الثاني

إن كانت السماء مغّيمة قُِبل خرب الواحد، وإن كان الصحو مل  :المذهب الثالث
 .4يقبل إال شهادة اجلّم الغفري، وهو مذهب أيب حنيفة

جواز الصوم برؤية العدل  ‘املازري  الذي مال إليه :رأي اإلمام المازري

بعد أن حكى األقوال يف املسألة  ‘الواحد، قياسا على اإلمساك خبرب الواحد، قال 

َفُكُلوا واْشَربُوا ح ّى ينادي ابن أم ): ×يف ذلك بقوله  أن حيتجّ  ويصحّ : "واألدلة يف ذلك

 ،كل خبربه وهم يف زمن حيل هلم األكل فيهاألباإِلمساك عن  ×فأمرهم  ،5(مكتوم
 .6"فكذلك إذا أخرب رجل عن رؤية اهلالل

 .والمعاقبة عليها تحريم أكل أموال الناس بالباطل: سةالمسألة الخام

من الطرق احملرمة يف تناول األموال، من ذلك السرقة والنهب مجلة  ‘ذكر 
والدليل على حترمي ما : "مث ذكر الدليل على ذلك فقال والغصب، وذكر أن اجلميع حمّرم،

وأما القياس املعقول ...الكتاب والسنة وإمجاع األمة والقياس املعقول معناه: رمذكرنا أنه حم
: فقال تعاىل ،فإن اهلل سبحانه نّبه على احلكمة واملصلحة يف إجياِبِه الِقصاص من القتل :معناه

بذلك أن القاتل إذا قتل ومل يقتص منه  واملراد، [719:البقرة][  ۇ ڭ ڭ ڭ]
ااستبيحت الدماء، وأفىن ا ا بالقتل ظلما  ،وإذا َعِلم القاتل أنه يقتل إذا قَتل ،لناس بعضهم بعضا

                                                           

 (.5/482)مواهب اجلليل، : احلطاب - 1
 (.5/487)اجملموع، : النووي - 2
 (.7/285)اإلقناع، : احلجاوي - 3
 .(75-77)خمتصر الطحاوي، : الطحاوي - 4
 (.4/774)، 547: ، كتاب األذان، باب األذان بعد الفجر، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 5
 (.4/25)املعلم، : املازري - 6
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ى النفس، كّف عن القتل لئال ب اهلل سبحانه يف الطباع والغرائز من اخلوف علمع ما ركّ 
فكذلك متلف األموال إن مل يغرمها،  ،القصاص هو الذي أوجب صيانة نفسه فكأن ،يقتل

أّدى ذلك إىل االفتيات على األموال، ح ى ال يُبقي  ،ويعاقب عليها إذا ظََلم يف أخذها
 .1"القويُّ يف يد الضعيف شيئاا

مما مّر معنا يف اجلانبني النظري والتطبيقي ميكن احلكم بأن القياس من األصول و 
 .إلمام املازرياملعتربة واألدلة املتقررة يف منهج ا

 
 

                                                           

 (.5/7/75)شرح التلقني، : املازري - 1
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 الفصل الثاين

 بناء الفروع عىل األدلة املختلف فيها

 :مباحث تسعةوفيه 

 .بناء الفروع عىل قول الصحايب: املبحث األول

 .بناء الفروع عىل رشع من قبلنا :املبحث الثاين

 .بناء الفروع عىل عمل أهل املدينة: املبحث الثالث

 .بناء الفروع عىل العرف :رابعاملبحث ال

 .بناء الفروع عىل االستصحاب :ام املبحث اخل

 .بناء الفروع عىل سد الذرائع: سساداملبحث ال

 .بناء الفروع عىل االستحسان: بعاملبحث السا
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 .بناء الفروع عىل املصالح املرسلة: الثامناملبحث 

 .بناء الفروع عىل مراعاة اخلالف: التاسعاملبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

اإلشارة إىل أن أدلة الشرع قسمان؛ قسم متفق على حجيته واعتباره بني  سبقت
علماء األمة املعتربين، وقسم خمتلف فيه، وقد كان هلذا األخري أثر كبري يف اختالف الفقهاء 

 .يف األحكام الشرعية

اختالفهم يف األخذ هبا أو ردها،  :األولى هم يف هذه األدلة كان له ناحيتان؛واختالف
اختالفهم فيها من حيث اإلكثار منها واإلقالل، ويف هذا الفصل بيان آلراء العلماء  :والثانية

ستدالل هبا، وبناء فيها، من حيث اال ‘يف هذه األدلة، مع بيان رأي اإلمام املازري 
 .األحكام عليها

والعرف، وهذه وعمل أهل املدينة، قول الصحايب، وشرع من قبلنا، : هذه األدلة هي
طريقها النقل، يضاف إليها مراعاة اخلالف، واالستصحاب، وسّد الذرائع،  ربعةاأل

ل واحد منها مبحث يستقّل واالستحسان، واملصاحل املرسلة، وهذه مبناها على العقل، ولك
 :اآليتبدراسته، وفق 

 .بناء الفروع على قول الصحايب: املبحث األول

 .نابناء الفروع على شرع من قبل: املبحث الثاين

 .بناء الفروع على عمل أهل املدينة: املبحث الثالث

 .بناء الفروع على العرف: الرابعاملبحث 

 .بناء الفروع على االستصحاب: اخلامساملبحث 

 .بناء الفروع على سد الذرائع: السادساملبحث 

 .بناء الفروع على االستحسان: بعاملبحث السا

 .املرسلةبناء الفروع على املصاحل : ثامناملبحث ال

 .بناء الفروع على مراعاة اخلالف: تاسعاملبحث ال
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 .بناء الفروع على قول الصحابي: المبحث األول

، فإهنم التشريع وبيان األحكامال خيفى على أحد ما للصحابة من منزلة يف  :تمهيد
وعايشوا أحواله، ومسعوا أقواله وشاهدوا أفعاله، وبّلغوا ذلك ملن جاء  ×صحبوا النيب 

بعدهم، إال أنه قد يكون ألحدهم رأي مبين على اجتهاده، فيحتاج الفقيه إىل النظر فيه، 
وهاهنا ختتلف مداركهم وأنظارهم، لذلك كان من أصول االستدالل املختلف يف حجيتها 

هبه القائم على اجتهاده، ويف هذا املبحث دراسة هلذا قول الصحايب أو مذ: بني أهل العلم
 :الدليل عند اإلمام املازري على النحو اآليت

 .تعريف قول الصحابي: المطلب األول

 .اصطالحتعريف الصحابي لغة وا: الفرع األول

 .الصحابي في اللغة: أوال

صِحبه يصَحُبه ُصْحبة وَصَحابة، واملراد : الصحايب لفظ مشتّق من الصحبة؛ يقال
 .1بذلك املعاشرة واملالزمة

 .الصحابي في االصطالح: ثانيا

تعددت أقوال احملدثني وأهل األصول يف تعريف الصحايب واختلفت، وأمثل ما قيل يف 
 .2لو ختلل ذلك رّدةمؤمنا به ومات على اإلسالم، و  ×أنه من لقي النيب : حّده

 .عدالة الصحابة: ثالثا

                                                           

 (.1/915)لسان العرب، : ، ابن منظور(161-1/161)الصحاح، : اجلوهري - 1
حممد سليمان األشقر، : خليل بن كيلكدي، حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة، حتقيق: العالئي - 2

إمساعيل بن عمر، اختصار علوم احلديث : ، ابن كثري(95-96)م، 1551-ه1111، 1مؤسسة الرسالة، ط:بريوت
 1/151)م، 1555-ه1115، 1طمكتبة املعارف، : بن حسن، الرياضعلي : ، حتقيقمع شرحه الباعث احلثيث

عادل : أمحد بن علي، اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق: ، ابن حجر(1/101)البحر احمليط، : ، الزركشي(وما بعدها
 (.1/191)م، 1559-ه1119، 1دار الكتب العلمية، ط: أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، بريوت
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قبل احلديث عن املراد مبذهب الصحايب ومذاهب العلماء فيه ال بد من التقدمي بني 
من جهة، ومن  جية أقواهلميدي ذلك ببحث عدالة الصحابة رضوان اهلل عليهم؛ لتعّلقها حب

 .×جهة أخرى تعلقها بقبول أخبارهم اليت رووها عن رسول اهلل 

، 1"هي اتباع أوامر اهلل سبحانه على اجلملة: "‘والعدالة كما قال اإلمام املازري 
 .2"ملكة حتمل صاحبها على االستقامة يف األقوال واألفعال: "وهي عند أهل احلديث

،  ×أصل ثابت يف حّقهم رضوان اهلل عليهم، بتعديل اهلل هلم وتعديل رسوله  هيو 

 .3ةكما ثبت ذلك يف آيات وأحاديث كثري 

فإذا تقرر هذا : "بعد ذكره ملعىن العدالة وطرق معرفتها ‘قال اإلمام املازري 

 .4.."×لديك فليكن أوىل هبذا الوصف، وأحّق هبذا احلكم أصحاب النيب 

، فإنه ×وإن ذكر أن أوىل الناس بوصف العدالة أصحاب النيب  ‘إاّل أنه 
 .5اشرتط يف ثبوت كمال الصحبة املقتضي للعدالة طول املالزمة والنصرة

، إذ قال 1وقوله هذامل يوافقه عليه كثري من العلماء، بل اعرتضوا عليه، ومنهم احلافظ العالئي
العدالة خيرج كثرياً من املشهورين بالصحبة والرواية عن احلكم هلم ب قول غريبوهذا : "‘

 .ومل يقم إال أياماً قالئل مث انصرف ×ممن وفد عليه …أصالً 

                                                           

 (.165)إيضاح احملصول، : املازري - 1
، 1مطبعة سفري، ط: عبد اهلل بن ضيف الرحيلي، الرياض: نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، حتقيق: ابن حجر - 2

  (.65)م، 1001-ه1111

: مصر إبراهيم بن مصطفى آل حببح الدمياطي،: الكفاية يف معرفة أصول الرواية، حتقيق: اخلطيب البغدادي: انظر - 3
: ، ابن حجر(وما بعدها 61)حتقيق منيف الرتبة، : ، العالئي(1/110)م، 1001-ه1111، 1دار اهلدى، ط

 (.161)اإلصابة يف متييز الصحابة، 
 (.111)إيضاح احملصول، :  املازري - 4
 (.111)املصدر نفسه،  - 5
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ومل يدر مقدار صحبته من أعراب  االثننيوكذلك من مل يعرف إال برواية احلديث الواحد أو 
 .القبائل

فالقول بالتعميم هو الذي عليه اجلمهور، وإن كان بعض األدلة اليت نذكرها تظهر 
 .2"ا يقتضي تعميم احلكم للجميعاختصاصها بالذين أشار إليهم املازري، فغريه

 .المراد بقول الصحابي: الفرع الثاني

ما نُقل وثبت عن أحد من أصحاب : ويعرّب عنه أيضا مبذهب الصحايب، واملقصود به
من قول أو فعل أو فتوى أو قضاء، مما مل يرد فيه نص من كتاب أو سنة أو  ×رسول اهلل 

 .3إمجاع، ومل يكن مما ال جمال للرأي فيه

 (.مذهبه)حجية قول الصحابي : المطلب الثاني

من املصادر املختلف يف حجيتها بني أهل األصول مذهب الصحايب، وقبل التعرض 
 :4ألقواهلم ومذاهبهم ال بد من حترير حمل النزاع يف املسألة لتتضح بذلك صورهتا

كم فقد اتفق العلماء على أن قول الصحايب فيما ليس للرأي فيه جمال، أن له ح -
 .احلديث املرفوع

                                                                                                                                                                      

صالح الدين خليل بن كيلكدي بن عبد اهلل الدمشقي، أبو سعيد، املعروف بالعالئي، الشافعي، إمام فقيه : هو - 1
تفصيل اإلمجال يف تعارض األقوال واألفعال، إمجال اإلصابة يف متييز : أصويل حمدث حافظ، له مصنفات كثرية منها

طبقات : ابن السبكي: انظر ترمجته يف. ه561: سنة ‘أقوال الصحابة، جامع التحصيل، وغريها، تويف 
 (.1/51)طبقات الشافعية، : ، ابن قاضي شهبة(وما بعدها 10/19)الشافعية، 

 (.51)حتقيق منيف الرتبة، :  العالئي - 2
إمجال : ، العالئي(10/11)جمموع الفتاوى، : ابن تيمية، (1/111)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 3

-ه1105، 1مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، ط: حممد سليمان األشقر، الكويت: اإلصابة يف أقوال الصحابة، حتقيق
أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه  ،مصطفى ديب :، البغا(6/91)، البحر احمليط: ، الزركشي(19)م، 1515

 (.115)، (ت.د)، (ط.د)دار اإلمام البخاري، : اإلسالمي، دمشق
املصدر السابق، : ، الزركشي(19)إمجال اإلصابة، : ، العالئي(111-1/111)املصدر السابق، : اآلمدي - 4

 (.وما بعدها 6/91)
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وانتشر ومل يعلم له خمالف، فإن له حكم  قوا على أن الصحايب إذا قال قوالكما اتف  -
 .اإلمجاع السكويت

قول الصحايب إذا كان مستندا إىل الكتاب أو السنة أو اإلمجاع، فإن احلجة فيما  -
 . رجع إليه اتفاقا

تهاد ليس حبجة على غريه واتفقوا أيضا على أن مذهب الصحايب يف مسائل االج -
 .أو حاكما أو مفتيا ن الصحابة مطلقا، سواء كان إمامام

 .كما اتفقوا على أن قول الصحايب إذا خالفه صحايب آخر فإنه ال يكون حجة  -

 .جع عنه ليس حبجة اتفاقار مذهب الصحايب إذا  -

 مسألة فيما نُقل إلينا عن أحد من الصحابة من قول أو فعل وحنومها يف واختلفوا - 
 ومل يظهر له خمالف، فهل يكون مذهبه يف هذه احلالة حجة أم ال؟اجتهادية، 

 .اراء في المأللةاآل: الفرع األول

تعددت أقوال العلماء يف هذه املسألة، وحاصلها راجع إىل أربعة مذاهب هي  
 :1كاآليت

 3ومالك 2قول الصحايب حجة مطلقا، وهو قول أيب حنيفة :المذهب األول
 .، وهو قول اجلمهور5، ورواية عن اإلمام أمحد4والشافعي يف أحد قوليه

ليس حبجة، وينسب هذا القول إىل الشافعي يف اجلديد، واختاره  :المذهب الثاني
 .3، وأخذ به بعض احلنفية2، وأمحد يف الرواية الثانية1بعض أتباع مذهبه

                                                           

 (.19)إمجال اإلصابة، : العالئي: انظر. وهناك أقوال أخرى غري هذه - 1
 (.106-1/109)أصول السرخسي، : ، السرخسي(1/161)الفصول يف األصول، : اجلصاص - 2
 (.190)شرح تنقيح الفصول، : القرايف - 3
 (.6/91)البحر احمليط، : الزركشي - 4
 (.1/111)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(1/1190)أصول الفقه، : ابن مفلح - 5

 (.16)املصدر السابق، : ، العالئي(10/11)جمموع الفتاوى، : ابن تيمية: وانظر يف كونه قول اجلمهور
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 .4هو حجة إن خالف القياس وإال فال، وهو اختيار بعض احلنفية :المذهب الثالث

 .5أنه حجة إذا وافق القياس، وهو منسوب إىل الشافعي :المذهب الرابع

ما عليه مجهور العلماء من  ‘الذي ذهب إليه املازري : ارأي اإلمام المازاري
 :واليت منها ، يظهر ذلك من خالل أقواله،6القول حبجية مذهب الصحايب

ولكن خيتص هذا املوضع : "يف اخلمر إذا ختللت من تلقاء نفسها ‘قوله  -
وقد  ،ها اهلل تعاىل فمتفق على طهارهتات أو ختللت فإن خلللَ ل  بالكالم على اخلمر إذا خُ 

 .7"ال حيل خل من مخر أفسدت حىت يبدأ اهلل إفسادها: خطب عمر فقال

األقوال يف الصالة على املبتدعة إذا ماتوا، وذكر أن من بني أدلة من  ‘ذكر  -
يف الذين يكذبون بالقدر؛ أنه تربّأ منهم وهنى  -رضي اهلل عنهما  -منع ذلك قول ابن عمر 

 .8أن يعاد مرضاهم أو يصّلى على موتاهم

                                                                                                                                                                      

: ، الغزايل(159)التبصرة، : الشريازي: الشريازي والغزايل واآلمدي والرازي، انظر: ممن اختار هذا القولو  - 1
طه جابر العلواين، : فخر الدين حممد بن عمر، احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق: ، الرازي(1/100)املستصفى، 

 (.1/111)اإلحكام، : اآلمدي ،(وما بعدها 6/115)م، 1555-ه1111، 1مؤسسة الرسالة، ط: بريوت
وقد تعقب العالئي على نسبة هذا القول إىل اجلديد من مذهب الشافعي ورّده، وذكر أن اجلديد مقتضاه االحتجاج 

 (. وما بعدها 16)إمجال اإلصابة، . مبذهب الصحايب
 (.111-1/111)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(1191-1/1190)أصول الفقه، : ابن مفلح - 2
 (.1/111)تيسري التحرير، : أمري باد شاه - 3
دار الكتب العلمية، : عالء الدين عبد العزيز بن أمحد، كشف األسرار عن أصول البزدوي، بريوت: البخاري - 4
 (.وما بعدها 1/111)م، 1555-ه1111، 1ط

 (.6/95)الزركشي، البحر احمليط، : انظر. وإليه ذهب ابن برهان من أصحاب الشافعي
 .، وقد انتقد الزركشي هذا القول؛ إذ القياس يف حد ذاته حجة(95-6/96)املصدر السابق، : الزركشي - 5
 (.111-111)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، :  مراد بوضاية: انظر - 6
 (.1/1/165)شرح التلقني، :  املازري - 7
 (.1/1/1151)، املصدر نفسه - 8
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 غري أما غسل املرأة زوجها فجائز من: "وقال يف غسل املرأة زوجها إذا مات -
وّصى أن  ÷ودليل اجلماعة ما روي أن أبا بكر الصديق  ،خالف إال رواية عن ابن حنبل

لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما : ’وقالت عائشة  ،1تغسله أمساء بنت عميس

 .3"2غري نسائه ×اهلل  ل رسولَ غس  

يضاف إىل ذلك أنه قال برتجيح القياس الضعيف على القياس القوي إذا اعتضد  -
 4.مبذهب الصحايب كما يف مسألة البيع على شرط الرباءة من العيب

إىل غري ذلك من النصوص اليت تثبت اعتباره هذا األصل حجة ودليال من أدلة 
 .الشرع، وسيظهر ذلك أكثر من خالل النماذج اآليت عرضها يف املطلب التايل

 .األدلة على حجية قول الصحابي: الفرع الثاني

 :5استدّل مجهور العلماء القائلني بأن مذهب الصحايب حجة معتربة مبا يلي

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]: قول اهلل تعاىل -

، وهذا خطاب موّجه [110:آل عمران][ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

                                                           

بنت عميس بن معّد بن احلارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة، أخت ميمونة هي الصحابية اجلليلة أمساء  - 1
ألمها، كانت حتت جعفر بن أيب طالب وهاجرت معه إىل احلبشة، وولدت له أوالده  ×بنت احلارث زوج النيب 

بن عبد ا: انظر ترمجتها يف. ÷وولدت له حممدا، مّث تزوجها علّي ÷ هناك، وملّا مات جعفر تزوجها أبو بكر 
 (. 19-1/11)اإلصابة، : ، ابن حجر(1/1511)االستيعاب، : الرب

، وأبو داود يف سننه، كتاب اجلنائز، باب يف سرت (11/111)، 16105: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم - 2
 (.1/161)، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، (9/60)، 1111: امليت عند غسله، رقم

 (.1/1/1119)، التلقنيشرح : املازري - 3

 (.1/1/1111)املصدر نفسه،  - 4
وما  6/9)، (وما بعدها 9/996)إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(1/115)الفقيه واملتفقه، : اخلطيب البغدادي - 5

 :، الزحيلي(وما بعدها 111)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها 96)إمجال اإلصابة، : ،العالئي(بعدها
 (.وما بعدها 1/199)أصول الفقه اإلسالمي، 
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للصحابة بأن ما يأمرون به معروف، وما ينهون عنه منكر، فيكون األخذ مبذهبهم واجبا؛ 
 . لنهي عن املنكر واجب االمتثالاألمر باملعروف واجب القبول، وا ألن

ما جاء من النصوص اليت تدّل على عدالتهم، وما فيها من تزكية اهلل تعاىل هلم،  -
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ، حنو قوله تعاىل×وتزكية رسوله 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

: ، وقوله سبحانه[100: التوبة][ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

،وكقول [11:الفتح][ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک]

ال تسّبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل ُأُحد ذهبا ما : )فيهم ×النيب 
، إىل غري ذلك من النصوص الدالة على فضلهم وعلّو منزلتهم 1(بلغ مّد أحدهم وال نصيفه

، فكذلك من اتبع قوهلم عند اهلل، ومن كانت هذه حاله؛ حممودا عند اهلل ورسوله مرضيا عنه
 .واقتدى هبم يكون حممودا ويستحق الرضوان

ويل، وفهموا كالم رسول اهلل التأشهدوا التنزيل، ومسعوا  -رضي اهلل عنهم  -أهنم  -
، واطلعوا على قرائن القضايا، وما خرج عليه الكالم من األسباب واحملامل اليت ال ×

توّقد األذهان وفصاحة اللسان، وحّدة القرائح وحسن تدرك إال باحلضور، وما اختّصوا به من 
التصرف، إىل غري ذلك من املناقب، فهم أعرف بالتأويل وأعلم باملقاصد، فيغلب على الظن 

 .ة أقواهلم وأفعاهلم الصواب أو القرب منه، فيتعني املصري إىل األخذ بذلكوافقم

 :2رج عن ستة أوجهخيال وقوله فتوى الصحايب ن إ -

 .×أن يكون مسعها من النيب  :األول الوجه
                                                           

لو كنت متخذا من أميت : )×، باب قول النيب ×أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أصحاب النيب  - 1
: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب حترمي سّب الصحابة، رقم(5/11)، 1651: ، رقم..(خليال

1910 ،(1/1565.) 
 .-بتصرف  -( 11-6/10)إعالم املوقعني، : ابن القيم: انظر - 2
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كانوا يهابون  ، فإن الصحابة×أن يكون مسعها ممن مسعها منه  :الوجه الثاني

 .لوهنا خوف الزيادة والنقصانويعظموهنا، ويقلّ  ×الرواية عن رسول اهلل 
 .أن يكون فهمها من آية من كتاب اهلل فهًما خفي علينا :الوجه الثالث
ن قد اتفق عليها ملؤهم، ومل ينقل إلينا إال قول املفيت هبا أن يكو  :الوجه الرابع

 .وحده
، ومشاهدة ×فهمها على طول الزمان من رؤية النيب  أن يكون :الوجه الخامس

والعلم مبقاصده، وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله  وأحواله، وسريته، ومساع كالمه أفعاله
 .بالفعل، فيكون فهم ما ال نفهمه حنن

 .هذه التقادير الخمأة تكون فتواه حجة يجب اتباعها وعلى
، وأخطأ يف فهمه، واملراد ×أن يكون فهم ما مل يرده الرسول  :الوجه الأادس

 .غري ما فهمه
 .وعلى هذا التقدير ال يكون قوله حجة

ومعلوم قطًعا أن وقوع احتمال من مخسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد 
 .معني

 .على قول الصحابيالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الثالث

 .الوالي أولى بالتقديم في صالة الجنازة من الولي: المأللة األولى

 :1على قولنياختلف الفقهاء فيمن األوىل بالتقدمي يف صالة اجلنازة ، الويل أم الوايل؟ 

الوايل أو اإلمام أحق بالصالة على اجلنازة من الويل، وإليه ذهب  :القول األول
 .1واحلنابلة 3واملالكية 2احلنفية

                                                           

 (.1/991)بدية اجملتهد، :  ابن رشد - 1
م، 1511-ه1109، 1دار الكتب العلمية، ط: عالء الدين حممد بن أمحد، حتفة الفقهاء، بريوت: السمرقندي - 2

(1/191.) 
 (. 1/161)جواهر اإلكليل، : اآليب - 3
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الويل أحق بالتقدمي من الوايل، ويقّدم األقرب فاألقرب، وهو مذهب  :القول الثاني
 .2الشافعي يف اجلديد

ما ذهب إىل أن األحق بالتقدمي هو الوايل ك ‘اإلمام املازري  :ارأي المازاري

، فإن انفرد الصالة على اجلنازة إمارة وتعصيب وصالح" :‘عليه مذهب املالكية، قال 
 فعندنا أن الوايل أوىل من الويل فإن اجتمعوا...أحد هذه األشياء الثالثة فال شك يف تقّدمه،

سعيد بن  ÷ودليلنا أن احلسن بن علي رضي اهلل عنهما ملا مات، قدم احلسني ...
 .4"لوال السنة يف تسكني الفتنة ما قدمتك :وهو أمري املدينة ودفع يف قفاه وقال 3العاصي

 .احتكاار الألعة جائز للجالب بخالف المقيم: المأللة الثانية

ن ما جلبه من فإن منهم من خيز  ؛فأما املالكون: "يف بيان حكم االدخار ‘قال 
وقد جلبه إىل  فأما من يدخره، ومنهم من يشرتيه مبدينته فيدخره ،مدينة ُأخرى ويدخره

إن عمر بن : وقد روى مالك يف املوطأ ،مينع من خزنه وادخاره رجاء غالئهمدينته، فإنه ال 
ال حكرة يف سوقنا، ال يعمد رجال إىل فضول أذهاب عندهم ): قال ÷اخلطاب 

لكن من جلب على كبده يف الشتاء والصيف،  ،ا من رزق اهلل الذي نزل بساحتنافيشرتون هب
دينة املفأخرب أن اجلالب املسافر إىل  ،5(يبيع إذا شاء، وميسك إذا شاء فذلك ضيف عمر،

املقيَم ونَ َهى عنه  ...فأباح ذلك للجالب ؛لساِكِن هبا املشرتي للطعام منهابالطعام خبالف ا
                                                                                                                                                                      

مدار : عبد اهلل الطيار وآخرون، الرياض: يونس، الروض املربع على زاد املستقنع، حتقيق منصور بن: البهويت - 1
  (.وما بعدها 1/611)م، 1009-ه1116، 1الوطن، ط

جواهر : اآليب: انظر. ّيه أوىلالذي عند املالكية واحلنابلة أن الوايل أحق بالتقدمي إن مل يوص امليت، فإن أوصى فوص
 .(وما بعدها 1/611)املصدر السابق، : هويت، الب(1/161)اإلكليل، 

 (.9/159)اجملموع، : النووي - 2
هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد مشس، كنيته أبو عثمان، مسع عمر وعثمان وعائشة،  - 3

: انظر ترمجته يف. ه95: ويل إمارة الكوفة زمن عثمان، وفتح طربستان،كما واله معاوية إمارة املدينة، تويف سنة
 (.1/161)شذرات الذهب، : ، ابن العماد(901-1/901)التاريخ الكبري، : البخاري

 (.1159-1/1/1151)شرح التلقني، :  املازري - 4
 .وقد رواه مالك بالغا(. 1/155)، 1151: املوطأ، كتاب البيوع، باب احلكرة والرتبص، رقم - 5
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ووجه هذه التفرقة أن اجلالب للطعام مل يزاحم أهل البلد على  ؛ال حكرة يف سوقنا: بقوله
فيكون ذلك سبًبا يف غالئه، بل رمبا كان اجلالب سبًبا يف رخصه لتكثري ما يقدم به  شرائه،

 .1"هو وغريه من املسافرين بالطعام
 .خمره إن أتلفها قيمة ضمان المألم للذمي: المأللة الثالثة

الفقهاء يف املسلم إذا أراق على الذمي مخرا هل يضمنها له؟ على مذهبني   اختلف
 :2كاآليت

على املسلم أن يضمن للذمي قيمة ما أتلفه عليه من مخره وإن كان  :المذهب األول
 .4، ومالك3ال جيوز متّلكها يف شريعة اإلسالم، وبه قال أبو حنيفة

ه على الذمي من مخر وحنوها مما ال ال ضمان على املسلم فيما أتلف :المذهب الثاني
 .6، وأمحد5جيوز للمسلم متّلكه، وإليه ذهب الشافعي

 أن"ه على ذلك هو على رأي املالكية فيما ذهبوا إليه، ومما استدل ب: المازاري ارأي
فأجابه  ،مي مير بنا ومعه التجارات واخلمرأن الذ: كتب إليه÷عامل عمر بن اخلطاب 

كوهنا فلوال أهنم يتملّ  ؛فسمى فعلهم بيًعا ،وخذوا الُعُشر من أمثاهناولُّوهم بيعها، : ÷عمر 
فسمى ذلك  ،وّلوهم بيعها وخذوا العشر من أمثاهنا :وأيًضا فإنه قال، مل يوِقع عليها اسَم البيع

 .7"مَثًنا، والثمن ال يكون إال فيما يُتملك
 .الحّد على الخمر بوجود الرائحة: المأللة الرابعة

 :8رائحتها على قولني بوجوداختلف الفقهاء يف ثبوت حّد اخلمر 

                                                           

 (.1006-1/1/1009)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.110-1/115)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، :  البغدادي - 2
 (.115)خمتصر الطحاوي، : الطحاوي - 3
 (.1/151)املعونة، : البغدادي - 4
دار : زكريا عمريات، بريوت: أبو إسحاق إبراهيم بن علي، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، حتقيق: الشريازي - 5

 (.1/101)م، 1559-ه1116، 1الكتب العلمية، ط
 (.5/111)املغين، : ابن قدامة - 6
 (.1/1/190)املصدر السابق، : املازري - 7
 (.1/1160)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 8
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 .3واحلنابلة 2والشافعية 1ال يثبت احلد بالرائحة، وبه قال احلنفية :القول األول
 .5ورواية عن أمحد 4ثبوت احلّد بوجود رائحة اخلمر، وهو قول املالكية :القول الثاني

 .5أمحد
مبا عليه مذهب املالكية من ثبوت حّد اخلمر بشّم  ‘أخذ  :ارأي المازاري

: فقد جاء عنه قوله، ÷رائحتها، وقد أخذ ذلك من فعل الصحايب عبد اهلل بن مسعود 
اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف، فقال رجل من : كنت حبمص، فقال يل بعض القوم"

فقال  ×هتا على رسول اهلل وحيك، واهلل لقد قرأ: لتق: واهلل ما هكذا أنزلت، قال: القوم
ب أتشرب اخلمر وتكذ  : ، فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح اخلمر، فقلت(أحسنت: )يل

وهذا حجة على أيب : "، قال املازري6"فجلدته احلدّ : بالكتاب؟ ال تربح حىت أجلدك، قال
 .7"حنيفة الذي ال يوجب احلّد بالرائحة

العمل بقول : عند املازرياملعتربة من أصول االستدالل  املستفاد مما سبق أنف
 .الصحايب أو مذهبه

 
 
 
 
 

                                                           

 (.151-5/151)املبسوط، : السرخسي - 1
 (.11/105)احلاوي الكبري، : املاوردي - 2
 (.901-11/901)املغين، : ابن قدامة - 3
 (.11/101)النوادر والزيادات،  :القريواين - 4
 (.11/901)، صدر السابقامل: ابن قدامة - 5
، 9001: رقم، ×، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة من أصحاب النيب أخرجه البخاري يف صحيحه - 6

، (1/991)، 101، رقم..، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن، ومسلم يف صحيحه(5/15)
 .فظ لهوالل
 (.1/160)املعلم، : املازري - 7
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 .بناء الفروع على شرع من قبلنا: المبحث الثاني

إىل أقوامهم لينذروهم،  -عليهم السالم  -بعث أنبياءه ورسله إن اهلل تعاىل  :تمهيد
العبادة، ولقد كان دين مجيع وأنزل عليهم الكتب وشرع هلم الشرائع، ليبينوا هلم طريق 

واحدا يف أصول اإلميان ومسائل االعتقاد، متعددا يف الشرائع  -عليهم السالم  -األنبياء
واملناهج، إذ شرع اهلل تعاىل لكل أمة ما يناسبها من األحكام، وما يالئمها من الشرائع، 

والكالم ام املتنازع فيها شريعة من قبلنا، لذلك كان من األدلة املختلف فيها ومصادر األحك
 : عن هذا املصدر عند املازري سيكون وفق ما يلي

 .أقأامهو  شرع من قبلنا؛ مفهومه: طلب األولالم

 .تعريف شرع من قبلنا: الفرع األول

املقصود بشرع من قبلنا األحكام اليت شرعها اهلل تعاىل ملن سبقنا من األمم، وأنزهلا 
رسله لتبليغها لتلك األمم، كشريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى على أنبيائه و 

 .1نبينا أفضل الصالة وأزكى السالم

أن املراد به ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع اليت كانوا مكلفني هبا، : أو يقال
 .2نه هلم رسلهم عليهم الصالة والسالمعلى أهنا شرع اهلل عّز وجّل هلم، وما بيّ 

 .من قبلنا أقأام شرع: الفرع الثاني

 :3شرائع السابقني بالنسبة هلذه األمة أربعة أنواع

أحكام جاءت يف القرآن أو يف السّنة، وقام الدليل يف شريعتنا على أهنا  :النوع األول
مشروعة لنا كما كانت مشروعة على من سبقنا من األمم، وهذا النوع ال خالف يف أنه شرع 

                                                           

 (.1/151)املستصفى، : الغزايل - 1
 (.911)أثر األدلة املختلف فيها، :  البغا - 2
معامل : ، اجليزاين(وما بعدها 1/151)نثر الورود ، : ، الشنقيطي(1151-6/1151)نفائس األصول، : القرايف - 3

 (.111-111)أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، 
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مشروعيته وحجيته بالنسبة إلينا هو نفس نصوص شريعتنا، وذلك مثل فرضية لنا، ومصدر 
 .الصيام

أحكام جاء يف القرآن أو السّنة أهنا شرعت ملن قبلنا، وقام الدليل من  :النوع الثاني
شريعتنا على نسخها يف حّقنا وأهنا خاّصة باألمم السابقة، فهذا النوع ال خالف يف أنه غري 

تحرمي أكل كّل ذي ظفر، وكتحرمي الغنائم، وقتل النفس يف سبيل التوبة، مشروع يف حّقنا، ك
 .وقطع الثوب لتطهريه من النجاسة وحنوها، فهذه ال خالف يف أهنا منسوخة يف حّقنا

أحكام مل يرد هلا ذكر يف الكتاب وال يف السّنة، مبعىن مل يثبت بطريق  :النوع الثالث
ة من كتبهم ورواياهتم كاإلسرائيليات، فهذه ال صحيح مشروعيتها هلم، وإمنا هي مأخوذ

خالف أيضا يف أهنا ليست بشرع أصال، وإن كان ذكر هذا النوع هاهنا من باب تتمة 
 .القسمة فقط

أحكام جاءت هبا نصوص القرآن أو السّنة، ومل يأت يف شريعتنا ما  :النوع الرابع
ّقنا، وهذا األخري هو املقصود يدّل على ثبوت هذه األحكام بالنسبة لنا، أو نسخها يف ح

 .بالدراسة، والذي كان خمّل خالف بني العلماء، وعليه يدور الكالم يف املطلب التايل

 .شرع من قبلنا حجية: المطلب الثاني

قبل اخلوض يف بيان آراء العلماء يف حجية هذا األصل، ال بد من ذكر جمموعة من 
 :1اع، وهذه الضوابط كاآليتالقيود هي مبثابة ضوابط هبا يتحرر حمل النز 

مسائل االعتقاد وأصول اإلميان خارج حمل النزاع؛ ألهنا مما اتفقت عليها شرائع  -
 .-كما سبقت اإلشارة إليه -األنبياء مجيعا 

 أن يثبت أنه من شرع اهلل عّز وجّل ملن كان قبلنا بطريق صحيح؛ وهو الكتاب أو -
 .السّنة

                                                           

اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، : ، ابن تيمة(وما بعدها 6/1151)نفائس األصول، : القرايف - 1
، (5-15/6)، جمموع الفتاوى، (وما بعدها 1/111)، (ت.د)، (ط.د)مكتبة الرشد، : ناصر العقل، الرياض: حتقيق

 (.وما بعدها1/151)نثر الورود، : ، الشنقيطي(15-6/16)البحر احمليط، : الزركشي



133 
 

 .ويقّرره، ويثبته يف حّقنا أن ال يرد يف شرعنا ما يؤيّده -

 .أن ال يأيت يف شريعتنا ما ينسخه ويبطله -

 .المذاهب واألقوال في حجية شرع من قبلنا: الفرع األول

 :اختلف العلماء يف اعتبار هذا األصل واالحتجاج به، ومذاهبهم يف ذلك كاآليت

ذا قول شرع من قبلنا شرع لنا، إذا كان بالضوابط السابقة، وه :األول مذهبال
 .1مجهور العلماء من أصحاب املذاهب

شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهذا القول ميثل إحدى الروايتني عن  :المذهب الثاني
 .2اإلمام أمحد، وبه قال الظاهرية واملعتزلة، ومجاعة من املتكلمني

 .3الوقف، واختاره مجاعة من املتكلمني :المذهب الثالث

موافق  ‘، أن اإلمام املازري -واهلل أعلم  -الذي يظهر : ارأي اإلمام المازاري
، ومما يدّل 4ملا عليه مجهور العلماء من األخذ بشرع من قبلنا، واعتباره حجة وأصال يرجع إليه

 :على ذلك

                                                           

قواطع : ، ابن السمعاين(119)التبصرة، : ، الشريازي(وما بعدها 1/591)العّدة يف أصول الفقه، : أبو يعلى - 1
، (1/111)التمهيد، : ،  اخلطاب(100-1/55)أصول السرخسي، : ، السرخسي(110-1/105)األدلة، 

 (.1/111)تيسري التحرير، : ، أمري باد شاه(6/11)البحر احمليط،  :، الزركشي(111)شرح تنقيح الفصول، : القرايف
حميي الدين : اللمع يف أصول الفقه، حتقيق: ، الشريازي(1/155)املعتمد يف أصول الفقه، : أبو احلسني البصري - 2

، (116)م، 1559-ه1116، 1دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، ط: ديب مستو ويوسف علي بديوي، دمشق
اإلحكام يف : ، اآلمدي(1/111)املصدر السابق، : ، اخلطاب(9/161)اإلحكام يف أصول األحكام، : حزمابن 

شعبان حممد إمساعيل، : علي بن عبد الكايف، اإلهباج يف شرح املنهاج، حتقيق: ، السبكي(1/151)أصول األحكام، 
 (.1/101)م، 1511-ه1101، 1مكتبة الكليات األزهرية، ط: القاهرة

 (.6/11)املصدر السابق، : الزركشي - 3
 (.106-109)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية، (151-151)إيضاح احملصول، : املازري: انظر - 4
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 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]: يف قول اهلل تعاىل ‘ما ذكره  -

الوكالة وقد استدّل العلماء هبذه اآلية على جواز : "، حيث قال[15:الكهف][  ۉ
والشركة، وإمنا يصح االستدالل هبا على أحد القولني بني أهل األصول يف جواز تعبدنا بشرع 

 .فلو كان ال يرى حبجية شرع من قبلنا ملا أورد هذا االستدالل هنا ،1"من كان قبلنا

أنه خرّج على هذا األصل العديد من الفروع، كما جاء يف النكاح باإلجارة على  -
نه ذكر أن من قال جبواز ذلك أخذ بقضية موسى عليه السالم الواردة يف قول اهلل انفرادها، فإ

[  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ]: تعاىل

 .2جوازها حلاجة الناس إليها ‘، واختار [15:القصص]

وما يؤّكد اعتباره هذا األصل ما ذكره يف جواز احلمالة، إذ ذكر أن من األدّلة  -

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :واليت تفيد جوازها قوله تعاىلالواردة يف القرآن 

، مّث ذكر بعدها أن االستدالل هبذه اآلية [51: يوسف][ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
إمنا يستقيم على القول حبجية شرع من قبلنا إذا مل يرد يف شرعنا ما ينسخه، مث قّرر بعدها أنه 

نسخه، وهو هنا يف حمّل  فأشار بذلك إىل اعتباره إذا مل يرد"، 3مل يرد يف شرعنا ما ينسخه
 .4"االحتجاج واالستدالل فدّل على اعتباره

ففي هذه النصوص ما يفيد اعتباره هذا األصل وأخذه به، وسيأيت ما يؤّكد ذلك 
 .أكثر عند عرض بعض الفروع اليت خّرجها على هذا األصل

 .حجية شرع من قبلناعلى دلّة األ: الفرع الثاني

                                                           

 (.111/ل)التعليقة على املدونة، : املازري - 1
 .(11/ل: )املصدر نفسه - 2
 (.1/1/110)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.106)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية - 4
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إذا مل يرد يف شريعتنا ما  -لني بأن شرع من قبلنا شرع لنا استدّل مجهور العلماء القائ
 :1بأدلّة عديدة، منها -ينسخه 

، [50: األنعام][ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ]: قوله تعاىل -

باالقتداء هبدي األنبياء من قبله،  ×أن اهلل تبارك وتعاىل أمر نبيه : ووجه االستدالل
وشرعهم من هداهم؛ ألن اهلدى اسم لإلميان والشرائع مجيعا، واالهتداء ال يقع إال هبما 

كان واجبا يف حق   ×أن يتبع شرعهم، وما كان واجبا يف حقه  ×مجيعا، فوجب عليه 
 .أّمته، إال أن يقوم دليل التخصيص

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]: قوله تعاىل -

أن يتبع مّلة إبراهيم عليه  ×، فقد أمر اهلل تعاىل نبيه [111:النحل][  ک

 .وجب على أّمته ×السالم، واملّلة هي الشريعة، واألمر هاهنا للوجوب، وما وجب عليه 

كتاب : )أنه طُِلب منه أن يقضي يف سّن ُكِسرت فقال ×ما جاء عن النيب  -
، وليس يف القرآن ما يقضي بالقصاص يف السن إال ما حكي عن التوراة يف 2(اهلل القصاص

، فلوال أنه متعّبد بشرع من قبله ملا صّح [19:املائدة][  ۈ ۈ]: قوله تعاىل
 .االستدالل بذلك

                                                           

: ،  اخلطاب(100-1/55)أصول السرخسي، : ، السرخسي(110-1/105)قواطع األدلة، : السمعاينابن  - 1
، (وما بعدها 111)شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(151-151)إيضاح احملصول، : ، املازري(1/116)التمهيد، 
دار عامل الفوائد، : أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، مكة املكرمة :الشنقيطي، (6/11)البحر احمليط، : الزركشي

 51)، (ت.د)، (ط.د)حلرام، القاهرة، دار ابن تيمية، ، رحلة احلج إىل بيت اهلل ا(وما بعدها 1/55)ه، 1116، 1ط
 (.وما بعدها 919)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها

، [يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص: ]كتاب التفسري، باب قول اهلل تعاىل  اري يف صحيحه،أخرجه البخ - 2
، 1659: كتاب القسامة، باب إثبات القصاص يف األسنان، رقم  ومسلم يف صحيحه،، (1/155)، 1900: رقم

(1/1101.) 
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حني جاءه نفر من اليهود وذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا  ×ما ورد عنه  -

فأمر هبما رسول اهلل ( ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم: )×فقال هلم رسول اهلل 
 .1فُرمِجا

، مّث تال قوله 2(من نام عن صالة أو نسيها فليصّلها إذا ذكرها: )×قوله  -

، واآلية خطاب ملوسى عليه السالم، فلو [11:طه][  ٺ ٺ ٺ]: تعاىل
 .وذلك داللة اإلمياءمل يكن متعّبدا بشرع من قبله ملا كان لتالوة اآلية فائدة، 

فهذه مجلة من األدلة اليت استند إليها القائلون حبجية شرع من قبلنا، وهي مل تسلم 
توجيه لبعضها، لكن مع ذلك ميكن القول بأن كّل ما  ‘من املعارضة والرد، وللمازري 

كتاب ذكر لنا يف الكتاب والسّنة مما كان شرعا ملن قبلنا فهو شرع لنا من حيث أنه ورد يف ال
أو السّنة، ال من حيث أنه كان شرعا ملن قبلنا، حيث إن اهلل تعاىل ما أنزل علينا هذا 
الكتاب إال لنعمل بكّل ما فيه، سواء كان شرعا ملن قبلنا أم ال، واهلل سبحانه ما قّص علينا 

 .3أخبار املاضني إال لنعترب هبا، فنجتنب ما أهلك اهلالكني، ونأخذ مبا جنا به الناجون

  .على شرع من قبلناالمبنية نماذج من الفروع : لمطلب الثالثا

 .جواز الوكالة: األولىالمأللة 

الّدليل على جواز الوكالة الكتاب والسّنة : "يف االستدالل جلواز الوكالة ‘قال 

 ۅ ۋ ۋ]: وقال تعاىل...فأما الكتاب...وإمجاع األّمة واالعتبار

وهذا وإن ثبت  ،أصحاب الكهفوهذه وكالة من ، [15: الكهف] [ ۉ ۉ ۅ

                                                           

، 6111: م إذا زنوا، رقم، باب أحكام أهل الذمة وإحصاهناحلدودكتاب   أخرجه البخاري يف صحيحه، - 1
(11/165.) 

 .تقدم خترجيه - 2
 (.وما بعدها 51)، ، رحلة احلج(وما بعدها 1/55)، ء البيانأضوا: الشنقيطي - 3
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وأّما : "، وقال يف اآلية أيضا1"أنّه كان يف شرعهم، فشرع من كان قبلنا خمتلف يف تعّبدنا به
، 2"ففيه إثبات الوكالة [ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]: قوله تعاىل

 . فذكر أن من بني أدلة جواز الوكالة وكالة أصحاب الكهف اليت قّصها اهلل علينا

 .جواز الحمالة بالمال وبالوجه: ةنيالمأللة الثا

أّما الدليل املعتمد عليه يف جواز : "مبينا الدليل على جواز احلمالة على اجلملة ‘قال 
: تعاىلفأّما الكتاب فقد قال ؛ على اجلملةاحلمالة فالكتاب والسنة مع االتفاق على جوازها 

: يوسف][ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]
وهذه   ،هبذه اآلية الزعامة وهي الكفالة فقد أثبت ،كفيل كما قدمناه" زعيم" ب  واملراد ،[51

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]: وقال يف السورة بعينها، كفالة باملال

، [66: يوسف][ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
احلمالة وهذا الذي ذكر فيه املوثق واملعاهدة وإن مل يكن تصرحيا بلفظ ...بالوجهوهذه محالة 

وإمنا يكون هذا مما يعتمد عليه على مذهب من  ،ناها، ولكن هذا شرع من كان قبلناففيه مع
ومل  ،ه إال أن يأيت يف شرعنا ما ينسخهإن شرع من قبلنا حنن خماطبون ب: قال من األصوليني

 .3"عنا ما ينسخ جواز احلمالة بل ورد ما يؤكد جوازهار يرد يف ش
يرى يف شرع من قبلنا أصال معتربا،  ‘ومما مّر معنا يتضح أن اإلمام املازري 

ودليال من أدلّة الشرع املتقّررة، إذ بىن عليه العديد من الفروع الفقهية، وأشار إليه يف كثري من 
 .4املناقشات والتحريرات الفقهية

 
                                                           

 (.100-1/1/555)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.1/1/1111)املصدر نفسه،  - 2
 (.1/1/110)املصدر نفسه،  - 3
، (195و 1/1/190)، (1/1/100)، (1/1/1101)، (511-1/1/510: )السابق املصدر: انظر مثال - 4

 (.1/119: )املعلم



138 
 

 .بناء الفروع على عمل أهل المدينة: المبحث الثالث

أنواع اإلمجاع اليت دار فيها خالف بني العلماء من حيث القبول والرّد من  :تمهيد
إمجاع أهل املدينة، ويسمى أيضا عمل أهل املدينة، فإن العلماء قد اختلفوا يف حجيته 

 .واعتباره، وفيما يأيت بيان للمراد هبذا اإلمجاع، وأقسامه، وحكاية أقوال العلماء فيه

 .لمدينة وأنواعهتعريف عمل أهل ا: المطلب األول

 .أهل المدينة تعريف عمل: الفرع األول

اتفاق : إذا كانت حقيقة اإلمجاع االتفاق بني اجملتهدين، فإن املراد بإمجاع أهل املدينة
 . 1جمتهدي املدينة يف العصور املفضلة على أمر شرعي

حابة القرون اليت جاء الوحي بالثناء على أهلها من الص: واملقصود بالعصور املفضلة
خري الناس قرين مّث الذين يلوهنم مثّ ): ×، وذلك يف قول النيب 2والتابعني وتابعي التابعني

 .3..(الذين يلوهنم

 .أنواعه: الفرع الثاني

 .4نقلي، واستنباطي أو استداليل: وهو نوعان

                                                           

: أمحد حممد نور سيف ،(10/100)جمموع الفتاوى، : ، ابن تيمية(1/115)، شرح خمتصر املنتهى: اإلجيي - 1
اإلسالمية وإحياء الرتاث، للدراسات  دار البحوث: بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني، ديب املدينة عمل أهل

 (.وما بعدها 105)م، 1000-ه1111، 1ط
 .(105) املرجع السابق،: أمحد حممد نور سيف، (10/100)السابق،  صدرامل: ابن تيمية - 2
، 1691: ، باب فضائل الصحابة، رقم×أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النيب  - 3

، 1911: فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم، رقم، ومسلم يف صحيحه، كتاب (5/1)
(1/1561.) 

دار : مصطفى باجو، طنطا: أبو عبيد القاسم بن خلف، التوسط بني مالك وابن القاسم، حتقيق: اجلبريي - 4
، أبو عبد اهلل حممد بن عمر، االنتصار ألهل املدينة:، ابن الفخار(11-15)م، 1009-ه1116، 1الضياء، ط

: ، الباجي(50)م، 1005-ه1110، 1الرابطة احملمدية للعلماء، ط: حممد التمسماين اإلدريسي، الرباط: حتقيق
، (10/101)السابق،  صدرامل: ، ابن تيمية(1/15)، ترتيب املدارك: ، عياض(وما بعدها 1/116)إحكام الفصول، 
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سواء كان  ×وهو ما كان طريقه النقل والرواية عن النيب : النقلي العمل -1
ذلك قوال، أو فعال، أو إقرارا، أو تركا، واتصل العمل به يف املدينة على وجه ال خيفى مثله، 

 .1، كنقلهم مقدار املّد والصاع وحنوهاونُِقل نقال يفيد احلجية ويقطع العذر أمام أي احتمال

 تهادالنظر واالج وهو العمل املشتهر يف املدينة الذي مبناه :االستداللي العمل -2
 .2، على حنو مذهبهم يف خيار اجمللسواالستنباط

 .أهل المدينةعمل حجية : الثاني المطلب

ذكرنا آنفا أن إمجاع أهل املدينة قسمان؛ نقلي واستداليل، والكالم يف حجيته 
 :سينصب على كل واحد منهما على حدة

 .النقلي العملحجية : الفرع األول

حّجة باتفاق العلماء؛ جيب األخذ به ويرتك ما أما هذا القسم من إمجاعهم فإنه 
خالفه من قياس أو خرب اآلحاد؛ ألنه نقل متواتر، أو على األقّل مشهور، وذلك كنقلهم تثنية 

 .3األذان وإفراد اإلقامة، ومقدار املّد والصاع، وحنوها

اإلمام املازري، فقد نّص على  ء املتفقني على العمل هبذا القسمومن مجلة العلما
 :ذلك يف غري ما موضع؛ من ذلك

تربيع اختلف فقهاء األمصار يف : "ما جاء يف صفة األذان، فإنه قال يف ذلك -
به من األخبار  ويرجح مالك ما أخذ...فقال مالك يثىن وال يربع ؛التكبري املفتتح به األذان

م واشتهاره فيهم خيفى عنهم ما استقر عليه وال يكاد مع تكرر ذلك عليه ،بعمل أهل املدينة
                                                                                                                                                                      

عمل أهل املدينة : ، أمحد حممد نور سيف(1/116)البحر احمليط، : ، الزركشي(1/115)إعالم املوقغني، : ابن القيم
 (.111)، بني مصطلحات مالك وآراء األصوليني

 (.11-1/15)ترتيب املدارك، : ، عياض(1/115)إحكام الفصول، : الباجي - 1
 (.1/11: )، عياض(1/111)الباجي، : ين السابقنيصدر انظر امل - 2
السابق،  صدرامل: ، عياض(1/115)السابق،  صدرامل: الباجي، (50)هل املدينة، االنتصار أل: ابن الفخار - 3

البحر احمليط، : ، الزركشي(1/166)إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(10/101)جمموع الفتاوى، : ، ابن تيمية(1/11)
(1/111.) 
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فإن أبا حنيفة : أما الشهادتان...وزمن الصحابة رضي اهلل عنهم ×العمل يف زمن النيب 
وسبب االختالف ...واملشهور عن مالك تربيع الشهادتني...يقتصر فيهما على التثنية

 .1"ويرجح مالك ما أخذ به يف املشهور عنه باستمرار العمل به ،اختالف األخبار

مذهب مالك  : "يف أذان الفجر( الصالة خري من النوم)وقال أيضا يف إثبات  -
حنيفة إال بعد الفراغ من  وكرهه أبو ،الصبحيف أذان  (الصالة خري من النوم)إثبات  ÷
 .2"املدينةولنا عليه التمسك باألخبار وعمل أهل  ،األذان

املشهور عن مالك أنه يفرد اإلقامة؛ ألنه املعمول : "يف صفة اإلقامة ‘وقال  -
 .3"به يف املدينة

 .4هبذا النوع من اإلمجاع، وتعويله عليه ‘ففي هذه النصوص ما يثبت أخذه 

 .االستداللي لعملحجية ا: الفرع الثاني

 :ثالثة وحاصل أقواهلم يف ذلكاختلفت آراء العلماء وتباينت أقواهلم يف هذا القسم، 

ليس حبجة وال يعترب، وهو قول مجهور العلماء، وبه أخذ احملققون من  :القول األول
 .5املالكية

ليس حبجة ولكنه يرجح اجتهادهم على اجتهاد غريهم، وإليه ذهب  :القول الثاني
 .1بعض املالكية

                                                           

 (.1/1/111)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.1/1/116)نفسه،  صدرامل - 2
 (.1/115)املعلم، : املازري - 3
 (.511-510)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية: وانظر – 4

: ، ابن حزم(51)االنتصار ألهل املدينة، : ، ابن الفخار(11)التوسط بني مالك وابن القاسم، : اجلبريي - 5
فصول، إحكام ال: ، الباجي(1/111)قواطع األدلة، : السمعاينابن ، (1/101)، يف أصول األحكام اإلحكام

إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(10/110)جمموع الفتاوى، : ، ابن تيمية(1/90)ترتيب املدارك، : ، عياض(1/111)
 (.1/111)البحر احمليط، : ، الزركشي(1/161)
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 .2املغاربةهو حجة مطلقا، وبه قال ابن احلاجب وأكثر  :القول الثالث 

على ما يثبت حجية هذا  -يف حدود اطالعي  - أقف مل:ارأي اإلمام المازاري
من   -واهلل أعلم  -، بل الذي يظهر يل 3القسم من عمل أهل املدينة عند اإلمام املازري

خالل نّص له أنه ال يعتربه حجة، جاء ذلك يف مسألة خيار اجمللس، عند نقده أدلة املالكية، 
واالستدالل : "‘استندوا إليه من كون العمل باملدينة على تركه، إذ قال وبالتحديد ما 

مل يقل بأّن عمل أهل املدينة حّجة  إذعلى ثبوت ناسخ جمهول بالعمل ال حقيقة له، 
ألّن  ،كر من تأويله يف كتب أصول الفقهمبجّرده، على حسب ما حكي عن مالك على ما ُذ 

د كّنا حكينا عن مخسة من وق ،بعضهم ليس حبّجةبعض األّمة وعمل املراد هبذا عمل 
مث  -..ف ما زعم هؤالء أّن العمل وقع بهذهاهبم إىل خال - ي اهلل عنهمرض - الصحابة

وقد عمل هبذا احلديث .. -مّسى مجاعة من التابعني والفقهاء ممّن تابع الصحابة على ذلك 
، ومعرفته بسياقة ×دته للنيّب راويه وهو ابن عمر وعمل الرّاوي باحلديث موجَبه مع مشاه

 .4"قوله، وقرائن أحواله فيه، أوىل أن يقتدى به من عمل غريه

 .من الفروع المبنية على عمل أهل المدينةنماذج : الثالث مطلبال

إذا  -إلمجاع أهل املدينة  ‘ر شيء مما يدّل على اعتبار اإلمام املازري سبق ذك
 : وفيما يلي مناذج من الفروع املبنية على هذا األصل تؤكد ذلك -كان طريقه النقل والرواية 

 .األذان للصبح قبل وقتها: األولىالمأللة 

                                                                                                                                                                      

، 1دار الكتب العلمية، ط: إمساعيل، بريوت حممد حسن: ملدينة، حتقيقاملعونة على مذهب عامل ا :داديالبغ - 1
 (.1/111)البحر احمليط، : ، الزركشي(1/19)، ترتيب املدارك: ،عياض(1/601)م، 1551-ه1111

، شرح خمتصر املنتهى: اإلجيي، (1/91)، ترتيب املدارك: ، عياض(1/115)، إحكام الفصول: الباجي - 2
(1/115.) 

 (.511)األصولية،  اإلمام املازري وآراؤه: انظر. وهو نفس األمر الذي ذكره الباحث مراد بوضاية - 3

 .-بتصّرف - (1/1/919)شرح التلقني، : املازري - 4
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 :1اختلف العلماء يف األذان للفجر قبل وقتها على قولني

 .2املنع من األذان للفجر قبل دخول الوقت، وهو قول أيب حنيفة :القول األول

، 3يشرع األذان لصالة الفجر قبل دخول وقتها، وإليه ذهب مالك :القول الثاني
 .5، وأمحد4والشافعي

اجلمهور القائلني جبواز األذان لصالة مبذهب  ‘ أخذ :ارأي اإلمام المازاري
الواردة يف ذلك، ومبا عليه العمل يف املدينة، فإنه بعد الصبح قبل وقتها، أخذا ببعض اآلثار 

ومما يعتمد عليه أصحابنا :  "أن ذكر ما تعّلق به كل فريق من األدلة، ووجوه االستدالل، قال
وهم  ،ارهم على األذان للصبح قبل الفجريف ترجيح تأويالهتم هذه عمل أهل املدينة واستمر 

 .6"×أعلم الناس مبا كان عليه األمر يف زمن النيب 

 .(قد قامت الصالة) إفراد اإلقامة: الثانيةالمأللة 

، (قد قامت الصالة)اختلف الفقهاء يف مسألة إفراد اإلقامة من تثنيتها، وبالتحديد 
 :7على مذهبني

 ،8تقال مثىن، وهو مذهب أيب حنيفة( قد قامت الصالة) :المذهب األول
 .10، وأمحد9والشافعي

                                                           

 (.1/119)، على نكت مسائل اخلالف اإلشراف: البغدادي - 1
 (.119-1/111)املبسوط، : السرخسي - 2
 (.1/160)النوادر والزيادات، : القريواين - 3
 (.56-1/59)اجملموع، : النووي - 4
 (.وما بعدها 1/61)املغين، : ابن قدامة - 5
 (.1/1/111)شرح التلقني، : املازري  -6

 (.1/110)، السابق ملصدرا: البغدادي - 7
 .ومذهب أيب حنيفة تثنية اإلقامة مجيعا(. 1/115)، املصدر السابق: السرخسي - 8
 (.101-1/101)، املصدر السابق: النووي - 9

 (.وما بعدها 1/91)، املصدر السابق: ابن قدامة - 10
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جزء منها، فتفرد مثلها، وهذا ( قد قامت الصالة)اإلقامة فرادى، و :المذهب الثاني
 .1مذهب اإلمام مالك

قد )ما عليه املالكية من إفراد  ‘الذي ذهب إليه املازري  :ارأي اإلمام المازاري

: ‘قال ، وقد بىن اختياره هذا على عمل أهل املدينة املتصل بذلك، (قامت الصالة
مّث ذكر اخلرب الوارد يف  -..توتر (قد قامت الصالة)املشهور عن مالك رضي اهلل عنه أن "

 .2"وألنه عمل أهل املدينة -ذلك، وقال عقبها 

 .سجود القرآن إحدى عشرة سجدة: المأللة الثالثة

 :3اختلف الفقهاء يف عدد سجدات القرآن على ثالثة أقوال

 4عدده أربعة عشر سجدة، وهو املشهور من مذهب أيب حنيفة :القول األول
 .6وأمحد 5والشافعي

 .7هي إحدى عشر سجدة، وبه قال مالك :القول الثاني

 .8هي مخسة عشر سجدة، وهو رواية عن أمحد :القول الثالث

أخذ مبا عليه املالكية، فسجود القرآن إحدى عشر سجدة، حيث  :ارأي المازاري
، ونقل 9"اختلف املذهب يف عدد سجود التالوة، فاملشهور أنه إحدى عشر سجدة: "قال

                                                           

 (.1/16)املعونة، : البغدادي - 1
 (.111-1/1/115)، شرح التلقني: املازري – 2
 (.905-1/906)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 3
 (.1/119)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 4
 (.161)املهذب، : الشريازي - 5
 (.1/191)املغين، : ابن قدامة - 6
 (.1/151)، صدر السابقامل: البغدادي - 7
 (.1/191)السابق،  صدرامل: قدامةابن  - 8

 (1/1/551)، املصدر السابق: املازري - 9
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األمر اجملتمع عليه عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشر : "عن اإلمام مالك قوله
 .1"سجدة، ليس يف املفّصل منها شيء

إىل عمل أهل املدينة يف حتديد عدد سجود القرآن، بدليل قول ويف هذا استناد 
 .، مبعىن العمل اجلاري يف املدينة"األمر اجملتمع عليه عندنا: "مالك

التكبير أيام التشريق يبدأ من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر : المأللة الرابعة
 .أيام التشريق

اختالف الفقهاء يف مبتدأ التكبري ومنتهاه خالل أيام التشريق، وذكر  ‘حكى 
أن مذهب مالك أنه يبدأ من بعد صالة الظهر من يوم النحر، حبكم أهنا أول صالة يصليها 
احلاج بعد الرمي، وينتهي بالصبح من آخر أيام التشريق؛ ألهنا آخر صالة يصليها احلجاج 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ألنه عمل أهل املدينة، مبىن، والناس تبع يف ذلك للحجاج
 أيام التشريق، لقوله وإمنا قلنا يكربّ : "‘فهذا وجه قول مالك يف مبتدئها ومنتهاها، قال 

وإمنا قطع يف الصبح . [101:البقرة][  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]: تعاىل
فإنه عمل أهل وأيضا ألن الناس مبىن آخر صالهتم الصبح، وإذا زالت الشمس رموا ونفروا، 

 .2"المدينة

فمما سبق نظريا وتطبيقيا يثبت أن اإلمام املازري يرى يف عمل أهل املدينة حجة 
 .شرعية تبىن عليها األحكام، وذلك إذا كان طريقه النقل والرواية

 

 

 
                                                           

: ، وانظر(1/111) ،991: املوطأ، كتاب الصالة، باب ما جاء يف سجود القرآن، رقمرواه اإلمام مالك يف  - 1
 (.1/1/551)، شرح التلقني: املازري

 .(1/1/1019)، صدر السابقامل: املازري - 2
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 .بناء الفروع على العرف: المبحث الرابع

جاءت برعاية مصاحل الناس ودرء املفاسد عنهم يف كل الشريعة اإلسالمية  :تمهيد
زمان ومكان، ومن مراعاة مصاحل الناس مراعاة أعرافهم وعوائدهم، لذلك فإن من أصول 
الشريعة املتقررة حتكيم العرف والعادة يف االجتهاد والفتوى، ويف هذا املبحث نتناول هذا 

 :يةمن خالل العناصر اآلت ‘األصل عند اإلمام املازري 

 .تعريف العرف وأقأامه: المطلب األول

 .، والعالقة بينه وبين العادةتعريف العرف لغة واصطالحا: الفرع األول

 .العرف في اللغة: أوال

 : 1يطلق العرف ويراد به يف اللغة عّدة معان، أمّهها اثنان

 .2نكرما تعرفه النفوس وتطمئّن إليه من اخلري، فهو من املعروف، وخالفه امل -

 .3ما تعارفه الناس بينهم وتتابعوا عليه: األمر املتتابع عليه، فالعرف هبذا املعىن -

 .العرف في االصطالح: ثانيا

ما استقرت : "إن املعىن االصطالحي للعرف ال خيرج عن املعىن اللغوي، إذ هو
 .4"النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول

ده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ ما اعتا": ويعّرف أيضا بأنه
 1."تعارفوا إطالقه على معىن خاص ال تألفه اللغة، وال يتبادر غريه عند مساعه

                                                           

مكتبة الشروق : املعجم الوسيط، القاهرة: بالقاهرة ، جممع اللغة العربية(1/111)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.959)، (ت.د)، (ط.د)الدولية، 

 (.5/115)لسان العرب، : ابن منظور - 2
 (.1/111)، املصدر السابق:  ابن فارس - 3

 (.115)التعريفات، : اجلرجاين - 4
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، فالعرف القويل األلفاظ اليت اعتاد الناس وهذا يشمل العرف القويل، والعرف العملي
 .ل ألفوها واعتادوهاإطالقها على معاين حمّددة، والعملي ما انتشر بينهم من أفعا

 .العالقة بين العرف والعادة: ثالثا

 :من تعريف العادة لغة واصطالحا لتبنّي العالقة والنسبة بني العادة والعرف ال بّد أّوالً 

 . 2مبعىن التكرار: فالعادة يف اللغة مأخوذة من العود

ما استمر الناس عليه على حكم املعقول، وعادوا إليه مرة العادة : "ويف االصطالح
 .3"بعد أخرى

فالعادة هبذا املعىن تطلق  ،4"هي األمر املتكّرر من غري عالقة عقلية: "وعند األصوليني
،  -وهو العرف -عامة على كل ما يعتاده الفرد يف شؤونه اخلاصة، وعلى ما يعتاده اجلماعة وال

 .5أيضا على كل حالة متكّررة مهما اختلف مصدرها كما تطلق

من خالل تعريف العرف والعادة ميكن درك العالقة بينهما، وهي العموم واخلصوص 
بيعي، والعادة الفردية املطلق، فالعادة أعّم من العرف؛ ألهنا تشمل العادة الناشئة عن عامل ط

 .6عادة عرفاوعادة اجلماعة أو اجلمهور، فكّل عرف عادة، وليس كّل 

                                                                                                                                                                      

، (191)شرح تنقيح الفصول، : القرايف: ، وانظر يف معىن العرف(1/111)أصول الفقه اإلسالمي، : الزحيلي - 1
م، 1516، 1دار الفكر، ط: حممد مطيع احلافظ، دمشق: زين الدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر، حتقيق: ابن جنيم

وما  1/151)م، 1551-ه1111، 1، طدار القلم: املدخل الفقهي العام، دمشق: ، مصطفى الزرقا(101)
 (. 111)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(بعدها

 (.111-1/115)لسان العرب، : ابن منظور: انظر - 2
 (.116)التعريفات، : اجلرجاين - 3
-ه1101، 1دار الكتب العلمية، ط: مشس الدين حممد بن حممد، التقرير والتحبري، بريوت: ابن أمري احلاج - 4

 (.1/111)م، 1511

 .-بتصرف  -(151-1/151)، رجع السابقامل: صطفى الزرقام - 5
، (11)، 1515، (ط.د)مطبعة األزهر، : أمحد فهمي، العرف والعادة يف رأي الفقهاء، القاهرة: أبو سّنة - 6

 .-بتصرف -(1/151: )املرجع السابق: مصطفى الزرقا
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معىن واحد؛ ألن مؤّدامها إيامها يف من األصوليني  ريكث  وهذا ما يفّسر استخدام
 :، كما جاء يف قول الناظم1واحد

 2العرف ما يعرف بني الناس   ومثله العادة من دون باس

 .أقأام العرف: الفرع الثاني

 :3ينقسم العرف إىل أقسام عديدة؛ نظرا لعّدة اعتبارات، هذه أمهها -

 :قه ينقأم إلى قأمينبالنظر إلى موضوعه ومتعل  

وهو ما شاع بني الناس من استعمال لفظ يف معىن خاّص خيتلف  :عرف قولي -1
 .عن مدلوله اللغوي، حىت يصري هو املتبادر من ذلك اللفظ عند اإلطالق

 .مالهتمالناس وتعارفوه يف تصرفاهتم ومعاما جرى عليه  :عرف عملي -2

 :من يصدار عنه ينقأم إلى قأمينوبالنظر إلى 

وهو ما تعارفه عامة الناس يف أمر من األمور، على اختالف أزماهنم  :عرف عام -1
 .وبيئاهتم

وهو ما يكون تعارفه خمصوصا ببلد أو مكان دون آخر، أو بني  :عرف خاص -2
 .فئة من الناس دون غريهم

 :ن أيضاوينقأم العرف باعتباار إقراار الشرع له من عدمه إلى قأمي

                                                           

 (.111)أثر األدلة املختلف فيها، : البغا - 1
، 1الدار األثرية، ط: نظم مرتقى الوصول إىل علم األصول مع شرحه للمحسي، األردن:  ابن عاصم الغرناطي - 2

 (.119)م، 1005-ه1111
: ، البغا(وما بعدها 1/159)املدخل الفقهي العام، : ، مصطفى الزرقا(وما بعدها 15)العرف والعادة، : أبو سّنة -3

عادل بن عبد : ، ويل قوتة(وما بعدها 1/115)أصول الفقه اإلسالمي، : لزحيلي، ا(وما بعدها 116)، املرجع السابق
م، 1555-ه1115، 1املكتبة املكية، ط: العرف حجيته وأثره يف املعامالت املالية عند احلنابلة، مكة املكرمة: القادر

 (.وما بعدها 1/191)
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وهو ما اعتاده الناس من قول أو فعل من غري أن يصادم  :عرف صحيح -1
 .الشرع، فال حيّرم حالال وال حيّل حراما

وهو ما تعارفه الناس وكان خمالفا للشرع، كتعارف الناس بعض  :عرف فاسد -2
 .العقود الربوية

 .حجية العرف: المطلب الثاني

 .االحتجاج بالعرفاآلاراء في المذاهب و : الفرع األول

إن العلماء على اختالف مذاهبهم متفقون على أصل االحتجاج بالعرف واعتباره 
دليال شرعيا، وإن اختلفوا يف بعض مسائله وتفاصيله، وتباينوا يف األخذ به من حيث التوسع 

حىت أصبح من مقّررات الشريعة ودالئلها، ومن آلة الفتوى وشواهد القضاء أن "، 1أو عدمه
، (احلقيقة ترتك بداللة العادة)، وأن (استعمال الناس حجة جيب العمل هبا)و( العادة حمّكمة)

 .2("املعروف عرفا كاملشروط شرطا)وأن 

وأما العرف فمشرتك بني املذاهب، ومن استقرأها وجدهم : "...‘ 3قال القرايف
 .4"يصرحون بذلك فيها

                                                           

مكتب املطبوعات : الفتاح أبو غّدة، حلب عبد: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، حتقيق: القرايف - 1
، 151-1/150)إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(وما بعدها 111)م، 1559-ه1116، 1اإلسالمية، ط

شرح : ، الفتوحي(101)األشباه والنظائر، : ، ابن جنيم(6/90)البحر احمليط، : ، الزركشي(6/111-111،191
 (.وما بعدها 190)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها 1/111)الكوكب املنري، 

أمحد بن حممد، شرح القواعد الفقهية، : الزرقا: ، وانظر يف القواعد املذكورة(115)العرف حجيته وأثره، : ويل قوتة - 2
 (. وما بعدها115)م، 1515-ه1105، 1دار القلم، ط: دمشق

شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل الصنهاجي، القرايف املالكي، فقيه أصويل نظار، : هو - 3
الذخرية، نفائس األصول، شرح تنقيح الفصول، : انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك، له مصنفات كثرية، منها

شجرة : ، خملوف(111)الديباج املذهب، : رحونابن ف: انظر ترمجته يف. ه611: سنة ‘الفروق، وغريها، تويف 
 (.111)النور الزكية، 

 (.191)شرح تنقيح الفصول، : القرايف - 4
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أخذ بالعرف  -على غرار غريه من العلماء  - ‘اإلمام املازري : المازاري ارأي
واعتربه أصال ودليال يرجع إليه، وبىن عليه الكثري من األحكام الشرعية، يظهر ذلك من 
خالل فتاويه وكالمه يف املسائل الفقهية، وهذه بعض النصوص اليت تؤكد اعتباره هذا األصل 

 :وحجيته عنده

إذا اختلف الزوجان يف متاع : "يف اختالف الزوجني يف متاع البيت ‘قال  -
البيت؛ فمذهب مالك أنه يقضى فيه بالعرف، ما عرف للرجال فهو للرجال، وما عرف 

وهاهنا يدخل  ...يقسم بينهما ومل جيعل العرف دليل الصدق: للمرأة فهو هلا، وقال أبو حنيفة
ل وهو كل واحد من الزوجني على متاع البيت، فليس أحدمها أوىل من اآلخر، فطلب دلي

، فقد صرّح يف هذا النص بوجوب اعتبار العرف، وهذا دليل اعتباره 1"العرف، فوجب اعتباره
 .وحجيته عنده

والتحقيق أن : "وقال فيمن باع سلعة واّدعى بعد طول الزمن أنه مل يقبض مثنها -
 .2"هذا الطول غري حمدود وال مقّدر إال حبسب ما جتري به العادة يف سائر اجلهات

وهكذا قيل يف املغارسة إذا : "يف اختالف املتبايعني يف صحة املبيع وفساده وقال -
وهذا الذي قاله صحيح على  ،عاهيصدق من ادّ  غلب على أهلها التعاقد على الفساد أنه

 3"مقتضى أصل املذهب الذي قررناه مرارًا من االستشهاد بالعوائد

من أنه هنى بعض القضاة عن إلزام أهل السوق يف أسواق البلد  ‘ما ذكره  -
يف بيع املزايدة الثمن الذي يعطونه بعد مفارقة البائع هلم مث يعود إليهم، ألجل مقتضى 

 .4عوائدهم، وفّسر العادة اليت كانت جارية بينهم

                                                           

 (.11-10/ل)التعليقة، : املازري - 1
 (.1/1/11)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.51-1/1/50)نفسه،  صدرامل - 3
 (.1/1/1011)، املصدر نفسه - 4
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والتحقيق يف ذلك االلتفات إىل : "بالنفقة على الرهن فيمن يلزم ‘وقال  -
 .1"وائد اليت دخل عليها الراهن واملرهتن فيما قارن العقد، وفيما حدث بعدهالع

كثريا ما يفّسر اخلالف يف مسائل الفقه باالختالف يف شهادة   ‘أنه  -
 .2العوائد

ففي هذه النصوص والفتاوى ما يدّل داللة صرحية على أخذه مبقتضى العوائد 
على أن هناك نصوصا كثرية تثبت تعويله على واألعراف، واستناده إليها يف تقرير األحكام، 

 .هذا األصل واحتجاجه به

 .األدلة على حجية العرف: الفرع الثاني

، ومن بني تلك 3استدل العلماء العتبار العرف وحجيته بأدلة من الكتاب والسنة
، أحدمها من الكتاب، واآلخر من السنة، ‘األدلة دليالن نص عليهما اإلمام املازري 

 .كل واحد منهما يف حملهوسريد  

 :فمن الكتاب

كما جاء يف   -بالعرف واعتباره  إلثبات العمل ‘استدّل اإلمام املازري  -
العمل : أحدمها: بعد أن أقدم أصلني: فأجاب: "-مسألة االختالف يف مال يتيمة متزوجة 

 .4["155:األعراف][  ڃ ڃ]: بالعرف لقوله تعاىل

                                                           

 .(1/1/111)شرح التلقني، : املازري - 1
، التعليقة، (1/1/10)، (115و 1/1/91)، (1/1/1001)، (1/1/911)شرح التلقني، : انظر مثال - 2

 (.101-100/ل)
، 1دار الكتب العلمية، ط: األشباه والنظائر، بريوت: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر: السيوطي - 3

، (115)شرح القواعد الفقهية، : ، الزرقا(101)األشباه والنظائر، : ، ابن جنيم(50-15)م، 1511-ه1101
 (. وما بعدها 155)يته وأثره، العرف حج: ، ويل قوتة(وما بعدها 1/111)املدخل الفقهي العام، : مصطفى الزرقا

 (.5/911)املعيار املعرب،  يف لرواية، نقل ذلك الونشريسي، وهو بصيغة ا(199)الفتاوى، : املازري - 4
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 ×أن اهلل تعاىل أمر نبيه  –كما ذكر ذلك العلماء   -ووجه االستدالل من اآلية 
 .1بالعرف، وهو ما تعارفه الناس واستطابته نفوسهم، فالعمل به عمل مبقتضى األمر

ھ ]: رّد اهلل تعاىل العديد من األحكام إىل العرف، كما يف قوله تعاىل -

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

أحال تقدير النفقة والكسوة الواجبة إىل العرف، ، فإنه سبحانه [111: البقرة][ۈ ٴۇ
 .2إذ هو املقصود باملعروف يف اآلية، وذلك دليل على صحة العمل به

 :ومن الأنة

يف الداللة على العمل بالعرف والرجوع إليه عند شرحه لقول  ‘ذكر املازري  -

، 3(تأثل ماالً ال جناح على من وليها أن يأكل باملعروف أو يطعم صديقا غري م: )×النيب 
أن يأكل باملعروف؛ إشارة إىل ما قلناه من الرجوع إىل العادة يف : وتقييده يف قوله: "ما نّصه

 .4"ذلك

خذي ما يكفيك وولدك : )قتار زوجها يف النفقةإملن شكت إليه  ×قوله  -
 . 5(باملعروف

                                                           

عبد السالم عبد الشايف : أبو حممد عبد احلق بن غالب، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق: ابن عطية - 1
عمر حسن : الفروق، حتقيق: ، القرايف(1/151)م، 1001-ه1111، 1العلمية، طدار الكتب : حممد، بريوت
 (.1/161)م، 1011-ه1111، 1مؤسسة الرسالة، ط: القيام، بريوت

 (.11/11)جمموع الفتاوى، : ابن تيمية - 2
 (.1/1199)، 1611: الوقف، رقمالوصية، باب ، كتاب أخرجه مسلم يف صحيحه - 3
 (.1/199)املعلم، : املازري - 4
، (5/901)، 9161: ، رقمإذا مل ينفق الرجل، باب القضاء النفقاتكتاب أخرجه البخاري يف صحيحه،   - 5

 (.1/1111)، 1511: كتاب األقضية، باب قضية هند، رقم  ومسلم يف صحيحه، 
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أحال يف تقدير  ×القدر الذي حيّقق الكفاية يف العادة، فالنيب : واملراد باملعروف
 .1النفقة إىل العرف، وهذا نّص منه يف اعتبار العرف

ففيما مّر من النصوص داللة على اعتبار العرف واألخذ به، ووجوب الرجوع إليه يف 
 .تفسري أقوال الشارع، وتقييد تصرفاته

 .شروط اعتباار العرف: الفرع الثالث

إن العلماء وإن اتفقوا على أن العرف حجة وأصل من أصول الشرع، إال أهنم جعلوا  
له ضوابط وشروطا لالعتداد به، وفقدان هذه الشروط أو أحدها يقضي بعدم اعتباره، بل 

 :2يصبح العرف غري صاحل لبناء األحكام الشرعية عليه، وهذه الشروط والضوابط كاآليت

غالبا، بأن يستمّر العمل به يف مجيع احلوادث أو  أن يكون العرف مطّردا أو -
 .أغلبها

أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصّرف املراد حتكيمه فيه، فال بّد أن يكون  -
 .سابقا على التصّرف أو مقارنا له

أن ال يعارض العرَف تصريح خبالفه، وهذا إمنا يكون يف العقود، فإن صدر عن  -
 .3الف ما جرى عليه العرف فالعربة حينئذ مبا صرّح بهأحد املتعاقدين تصريح خب

أن ال يكون العرف خمالفا لنّص شرعي، أو أصل قطعي من أصول الشريعة، فإن  -
 .4خالف شيئا من ذلك فهو مردود ال عربة به، ف  العرف غري معترب يف املنصوص عليه

 .العرف المبنية علىنماذج من الفروع : المطلب الثالث
                                                           

 (.9/161)املفهم، : القرطيب - 1

أثر : البغا ،(وما بعدها 110)األشباه والنظائر، : ابن جنيم، (وما بعدها 56و51)األشباه والنظائر، : السيوطي - 2
  (.1/111)العرف حجيته وأثره، : ، ويل قوتة(110)األدلة املختلف فيها، 

دار : نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية، دمشق:حتقيق قواعد األحكام يف مصاحل األنام،: العز بن عبد السالم - 3
 (.1/111)م، 1001-ه1111، 1القلم، ط

 (. 101)، املصدر السابق: ابن جنيم - 4
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مراعاة األعراف يف الفتوى، واالستناد إليها يف تقرير األحكام الشرعية منهج األئّمة 
 :، يدّل لذلك النماذج اآليت ذكرها‘األعالم، وهو أصل متقّرر يف منهج اإلمام املازري 

 .اختالف البائع والمشتري في دفع الثمن: المأللة األولى

ِقبل املشرتي وقبضه من ِقبل البائع، فاّدعى إذا اختلف البائع واملشرتي يف دفع الثمن من 
حكم بأنه يصّدق  ‘املشرتي دفعه إىل البائع، وأنكر البائع قبضه، فإن اإلمام املازري 

املشرتي فيما العادة التبايع فيه بالنقد يف األسواق، وذلك لشهادة العادة له، كما أن القول 
طال الزمان طوال تشهد العادة بكذب البائع،  قول املشرتي فيما كان التبايع فيه بغري النقد إذا

ق املشرتي فيما العادة التبايع فيه بالنقد يف األسواق، كاخلبز والزيت د  فصُ : "‘قال 
ق يف دفع د  ن به، صُ افإذا تسلم املشرتي املبيع وب ،دوالبقل، وغري ذلك مما يباع على النق

وهذا مل خيتلف فيه املذهب التضاح العادة الدالة ...ن بشهادة العادة له بصدقهالثم
وأّما ما سوى هذا مما يباع على غري النقد، فإن القول قول البائع أنه مل يقبض ...عليه

فوجب مطالبته بإثبات ما ادعاه من الرباءة من الثمن املتقرر يف ذمته، وهذا ما مل ...لثمنا
 لبائع يف أنه مل يقبض الثمن، فيصدقيطل الزمن بعد العقد طواًل تشهد العادة بكذب ا

والتحقيق أن هذا الطول غري حمدود وال مقدر إال حبسب  ،حينئذ املشرتي لشهادة العادة له
 .1"ما جتري به العادة يف سائر اجلهات، ومن اختالف أجناس التجارات

 :ففي هذا النص حكم بشهادة العادة والعرف يف ثالثة أمور

 .تصديق املشرتي يف دعواه دفع الثمن، وذلك فيما كانت العادة فيه أنه يباع بالنقد :األول

احلكم بتصديق املشرتي أيضا فيما سوى ذلك إذا اّدعى البائع أنه مل يقبض الثمن  :الثاني
 .وطال الزمن طوال تشهد العادة بكذبه

 .الرجوع إىل العادة يف حتديد طول الزمن :الثالث

 .إقامة البينة في ارّد الودائع :الثانية المأللة
                                                           

 (.1/1/11)شرح التلقني، : املازري - 1
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فاعلم أن أصل املذهب أن الوديعة إذا ُدِفعت بغري : "..يف ذلك ما نّصه ‘قال 
أنه إذا قبضها  1ذهب ابن القاسم: بّينة أو إذا ُدِفعت ببّينة، فهل يلزم رّدها؟ يف ذلك قوالن
وكان ...أنه يربأ يف رّدها بغري بينة 2ببينة فال يربأ إال برّدها ببينة، ومذهب ابن املاجشون

الشيخ أبو القاسم السيوري وشيخنا أبو احلسن اللخمي وأبو حممد عبد احلميد السوسي 
. يفتون مبذهب عبد امللك بن املاجشون وخيتارونه، إال أن طريقة شيخنا يف االختيار خمتلفة

ن قبول هذه األمانات بإشهاد؛ فشيخي أبو احلسن يعّلل باطّراد العادة يف زماهنما باالمتناع م
مّث ذكر تعليل  -...فتكون العادة املطّردة يف ذلك حتّل حمّل االشرتاط أن يدفع بغري إشهاد

اختيار شيخه عبد احلميد، وسبب اخلالف بني ابن املاجشون وابن القاسم، وأن مرّده إىل 
ىل رّد ما بأيديهم من املتاع وابن القاسم يرى أن الصّناع إذا ُدعوا إ: -العوائد مّث قال بعدها 

وحيتمل أن يكون ذلك عندهم لعادة يف بلدهم؛ ...إىل أصحابه أنه ال يقبل قوهلم إال ببينة
ولو مل يكن يرى عندهم عادة الحتمل أن يوافق يف ذلك ابن املاجشون على إجازة الدفع 

بغري بينة، وكذلك بغري بينة، كما أن العادة عندنا حنن يف بلدنا أهنم يدفعون ذلك ألربابه 
ولو أفىت والوكالء والصيارفة العادة مستمرّة عندنا أهنم يدفعون ذلك ألربابه بغري بيّنة، 3)...(

 .4"، ألن العادة مطّردة عندنا مبا ذكرناهمفت يف بلدنا مبذهب ابن القاسم لكانت فتياه خطأ

الرّد بأن مرّد  فها هنا فّسر اخلالف بني ابن القاسم وابن املاجشون يف اإلشهاد عند
ذلك إىل اختالف يف شهادة بعادة، وأنه جيب القضاء يف ذلك مبا حتكم به العادة يف كّل 

 .بلد، والفتيا مبا خيالفها خطأ

                                                           

أحد كبار أصحاب مالك، لزمه مدة  هو عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي املصري، أبو عبد اهلل، -1
ترتيب املدارك، : القاضي عياض: انظر ترمجته يف. ه151: سنة ‘عشرين سنة وتفقه عليه وعلى نظرائه، تويف 

 (.115)الديباج املذهب،: ، ابن فرحون(اوما بعده 5/110)سري أعالم النبالء، : ، الذهيب(وما بعدها 1/111)
و سلمة، هو عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن أيب سلمة، كنيته أبو مروان، واملاجشون هو أب - 2

. ه111: سنة ‘أحد أصحاب مالك الذين ورثوا علمه، كان فقيها فصيحا، دارت عليه الفتيا يف زمانه، تويف 
 (.191)الديباج املذهب، : ، ابن فرحون(وما بعدها 1/116)ترتيب املدارك، : القاضي عياض: انظر ترمجته يف

 .-واهلل أعلم  -غري مفهومة، ولعّلها اسم حلرفة ما كما يقتضيه سياق الكالم بعدها  كلمة  - 3
 (.101-100/ل)التعليقة، :  املازري - 4
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 .مواجل الداار المكتراة الماء الموجود فيحكم : المأللة الثالثة

يف املاء املتواجد يف مواجل الدار املكرتاة أنه للمكرتي أخذا مبقتضى  ‘فإنه أفىت 
عقد الكراء الذي قام على كراء مجيع منافع الدار واملاء واحد منها، مّث رجع عن فتواه تلك 

؛ 1فبعد سبع سنني رأيت يف هذا اجلواب معارضة: " ‘إىل األخذ مبقتضى العوائد، قال 
ملنافع، وأن املاء من املنافع دعوى حتتاج إىل دليل، فانتقلت إىل أنه اكرتى مجيع ا: وهو قولنا

 .التعويل على العادة

قيل والعادة اليوم إذا اكرتى الدار أن يكون له من ماء املواجل قدر ما يكفيه باملعروف من 
الطبخ والغسل والشرب خاصة، فال جيوز له بيع وال عطية بوجه، ومن وهب ذلك أو خرج 

 .2"ملعتاد فإنه متعّد غاصبعلى التصّرف ا

 .وهاهنا حتكيم للعادة والعرف فيمن املستحّق هلذا املاء، ويف قدر االستعمال 

 .تحديد عرض الطريق مرّده إلى العوائد: المأللة الرابعة

إذا : )، وهو قوله×ورد يف حتديد عرض الطريق عند االختالف حديث عن النيب 
مل يأخذ مالك وأصحابه : "، قال عنه املازري3(أذرعاختلفتم يف الطريق جعل عرضه سبع 

وأن  ،وارَأْوا أن الطرق تختلف الحاجة إلى سعتها بقدار اختالف أحوالها ،هبذا احلديث
وال املواضع العامرة  ،َمّر كطريق سلوك األمحال والدوابوليس طريق امل ،ذلك معلوٌم بالعادة

ية فيه هذا القدر يث عندهم ورد فيما كانت الكفاولعل احلد ، يتزاحم عليها الُور اد كغريهااليت
 .4"على الوسط أو الغالبأو تنبيها 

، فيزاد يف عرضها أوينقص حبسب ما ما تعارف عليه الناسإىل  مرّدهفتحديد الطرق 
 .تقضي به العوائد

                                                           

 . أن املاء ملكرتي الدار :وهو - 1
 (.151-1/155)املعيار املعرب، : الونشريسي، (115-111)الفتاوى، : زرياملا - 2
 (.1/1111)، 1611: املساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، رقم، كتاب أخرجه مسلم يف صحيحه - 3
 (.1/110)املعلم، : املازري - 4
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 .األخذ من الحبس مقدار بما جرت به العادة: المأللة الخامأة

جناح على من وليها أن يأكل باملعروف أو يطعم ال : )×فعند شرحه لقول النيب 

َها أن يأكَل ال جناح على َمْن ولِي)وأما قوله : "‘، قال 1(صديقا غري متأثّل ماال
ولعل  ،لكفإّن احلبس ِإذا استثىن حمّبسه منه هذا يف أصل التحبيس صّح ذ، ...(باملعروف

ولو مل يشرتط ذلك  ،العادة به فيباح له منه قدار ما جرت ،الصديق يف حكم املعلوم َمْبلغه
فإنه ال حيرم عليه ما ال حيرم على أحدهم؛  ،وكان التحبيس على املساكني ومن يليها منهم

ويكون ما يأخذ معلوما  ،وإن كان غنيا واضطّر إىل قيامه عليها هبذا القدر على جهة اإِلجارة
ما قلناه من الرجوع إلى إشاارة إلى  (أن يأكل منها باملعروف)وتقييده يف قوله ...صح ذلك

 .2"العادة في ذلك

وفيما مّر من النماذج ما يؤّكد تعويله على العرف، وأخذه هبذا األصل، وختريج فروع 
 .الفقه عليه

                                                           

 .تقّدم خترجيه - 1
 (.199-1/191)، املعلم: املازري - 2
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 .بناء الفروع على االستصحاب :المبحث الخامس

قد ينظر اجملتهد يف الواقعة وال جيد لذلك دليال يستند إليه يف معرفة حكمها،  :تمهيد
ال من جهة النقل، وال من جهة القياس، فيحتاج إىل الرجوع هبا إىل حكم األصل إلدراك 

هلذا الدليل عند اإلمام ذلك، وهذا ما يعرف باالستصحاب، ويف هذا املبحث دراسة 
 :املازري، من خالل عرض حجيته عنده وطريقته يف بناء األحكام عليه، كاآليت

 .نواعهتعريف االستصحاب وأ: المطلب األول

 .تعريف االستصحاب لغة واصطالحا: الفرع األول

 .تعريفه لغة: أوال

: واستصحبهمصدر مزيد أصله من الصحبة، وهي املالزمة، : االستصحاب يف اللغة
 .1إذا دعاه إىل صحبته، وكل شيء الزم شيئا فقد استصحبه

استصحبت احلال إذا متسكت مبا كان ثابتا، كأنك جعلت تلك احلالة : ومن هنا قيل"
 . 2"مصاحبة غري مفارقة

 .تعريفه اصطالحا: ثانيا

استدامة : "من قوله ‘أمثل ما جاء يف تعريف االستصحاب ما ذكره ابن القّيم 
، وبه يدرك مدى الرتابط بني املعىن اللغوي واملعىن 3"ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا إثبات

 .االصطالحي للفظ االستصحاب

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(3/333)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(161-1/161)الصحاح، : اجلوهري - 1
(1/315.) 

 (.111)املصباح املنري، : الفيومي - 2
: ، القرايف(وما بعدها 1/311)املستصفى، : الغزايل :،وانظر يف تعريفه أيضا(3/155)م املوقعني، إعال: ابن القيم -3

 (.6/11)البحر احمليط، : ، الزركشي(331)شرح تنقيح الفصول، 
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عند   -يشري  ‘وإىل معىن النفي واإلثبات يف االستصحاب جند اإلمام املازري 
إن نّص على إسقاطه سقط : "بقوله -كالمه عن إسقاط احلقوق من عدمه يف بيع اخليار 

بال خالف، وإن نّص على إثباته ثبت بال خالف، وإن سكت ومل يصرّح بشيء من ذلك 
فينظر يف هذا إىل العادة وقرائن األحوال؛ فمىت كانت العادة تشهد بسقوطه سقط، وإن  

ثبت، وإن أشكل األمر يف العادة استصحبنا األصل يف ذلك؛ النفي أو كانت تشهد بثبوته 
 .1"اإلثبات

 .أنواع االستصحاب: الفرع الثاني

 :2لالستصحاب صور عديدة أشهرها أربع، وهي

، أو ما يعرف بالرباءة األصلية، ويطلق استصحاب العدم األصلي: النوع األول
الذمة من التكاليف حىت يقوم دليل على التكليف،  عليه أيضا اإلباحة العقلية، واملراد به براءة

كنفي وجوب صالة سادسة، ونفي وجوب صوم شهر غري رمضان وحنوها، فمثل هذا عرف 
 .نفيه بالبقاء على العدم األصلي ال بتصريح الشارع

، لوجود استصحاب دليل الشرع أو العقل على ثبوت أمر ودوامه: النوع الثاني
املثبت للحكم حىت يرد ما ينقله عنه، كاستصحاب بقاء  سببه، أي استصحاب الوصف

 .النكاح، وبقاء امللك، وبقاء شغل الذمة، حىت يثبت خالف ذلك

االستدالل بثبوت أمر يف الزمن : ، واملراد بهاالستصحاب المقلوب: النوع الثالث
ومثاله ما إذا احلاضر على ثبوته يف الزمن املاضي لعدم ما يصلح للتغيري من األول إىل الثاين، 

                                                           

 (.145/ل)التعليقة، : املازري - 1
، (وما بعدها 3/363)دلة، قواطع األ: السمعاينابن ، (وما بعدها 1/316)الفقيه واملتفقه، : اخلطيب البغدادي - 2

البحر احمليط، : ، الزركشي(وما بعدها 3/155)إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(وما بعدها 1/313)املستصفى، : الغزايل
 (.وما بعدها 6/15)
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وجد أحدهم ركازا فلم يدر أجاهلي هو أو إسالمي، فيحكم فيه بأنه من ركاز اجلاهلية 
 .1استصحابا للحال املاضية، وهذا القسم مل يتعرض له األصوليون، وإمنا يذكره اجلدليون

، بأن يتفق اجملتهدون استصحاب حكم اإلجماع في محل النزاع: النوع الرابع
 . على حكم يف حالة، مث تتغري صفة اجملمع عليه فيختلفون فيه

ومثاله قول من قال يف املتيمم إذا رأى املاء يف أثناء صالته، أن صالته صحيحة؛ ألن 
اإلمجاع انعقد على صحة صالته قبل رؤية املاء، فيستصحب ذلك إىل ما بعد رؤية املاء يف 

ب عنه أن اإلمجاع منعقد على بطالن صالته إذا صلى متيمما مع رؤيته أثناء الصالة، وجيا
فال يكون  أثناء الصالة فتكون صالته باطلة، املاء قبل الصالة، فيستصحب اإلمجاع إىل

 .التعلق بأحد اإلمجاعني أوىل من التعلق باآلخر

 وهذا النوع حمّل خالف بني األصوليني القائلني حبجية االستصحاب، فمنهم من
، وإن كان األكثرون على رّده؛ ألن موضع اخلالف غري موضع اإلمجاع، 2صححه وأخذ به

 .3هذا من جهة، ومن جهة أخرى ألنه يؤدي إىل تكافؤ األدلة

 .حجية االستصحاب: ثانيالمطلب ال

 .اآلراء في حجية االستصحاب: الفرع األول

 :اختلف العلماء يف حجية االستصحاب  واعتباره على مذهبني

 .1مهوراجلاالستصحاب حّجة وأصل معترب شرعا، وهو مذهب  :المذهب األول

                                                           

 (.131-3/135)، تشنيف املسامع، (16-6/13)، البحر احمليط: الزركشي - 1
: اآلمدي: انظر. أبو ثور وداود الظاهري، وهو اختيار اآلمدي، وابن احلاجب، والشوكاين: ممن قال هبذا النوع - 2

: ، الزركشي(3/363)املختصر مع شرح العضد، : ، ابن احلاجب(وما بعدها 4/163)اإلحكام يف أصول األحكام، 
  (.818-1/813)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(6/11)، البحر احمليط

 املصدر: ، الزركشي(154-3/153)إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(335-1/318)املستصفى، : الغزايل - 3
 (.11-6/11)السابق، 
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االستصحاب حجة للدفع ال للرفع، مبعىن أنه حجة يف النفي دون  :المذهب الثاني
 .2اإلثبات، وهذا قول مجهور احلنفية

موافق ملا عليه مجهور العلماء من االحتجاج باالستصحاب  هو: المازري رأي
 :3واعتباره، وفيما يلي بعض النصوص الوارد فيها ما يشهد لذلك

أما من ال حيسن : "يف االستدالل ملنع نطق تكبرية اإلحرام بغري العربية ‘قال  -
ومل يأت ...أن ينطق بالتكبري فإنه ليس عليه نطق آخر يفتتح به الصالة عوضا عن التكبري

 .4"واألصل براءة الذمة، فال جتب عبادة إال بدليل..الشرع بإجياب بدل منه عند العجز عنه

اختلف الناس يف قطع شجر احلرم هل فيه جزاء أم "  :وقال يف قطع شجر احلرم -
وحيتج ملالك أن اجلزاء ...ال؟ فعند مالك ال جزاء فيه، وعند أيب حنيفة والشافعي فيه اجلزاء،

 .5"ال جيب إال بشرع، واألصل براءة الذّمة، ومل يرد شرع بذلك

: يث قالاعتمد عليه يف نفي وجوب اجلزاء يف صيد حرم املدينة، حنفسه األصل  -
واختلف عندنا إذا صاد الصيد يف حرم املدينة فاملشهور أن ال جزاء عليه ألن إثبات احلرمة "

 .6"ال يوجب إثبات اجلزاء واألصل براءة الذمة

من أتى إىل ماٍء مل جيد سواه ليتوضأ : "ويف استصحاب حكم األصل جنده يقول -
فإن  ، الطهارة بهليه وامتنع من لعل جناسة سقطت فيه قبل أن أرد ع: منه فقال يف نفسه

                                                                                                                                                                      

جمموع : ، ابن تيمية(313-1/311)املستصفى، : ، الغزايل(وما بعدها 1/155)إحكام الفصول، : الباجي - 1
، (3/155)، إعالم املوقعني: ، ابن القيم(331-331)شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(11/341)الفتاوى، 

 (.6/11)، البحر احمليط: الزركشي
مشس الدين حممد بن محزة بن حممد، فصول البدائع : ، الفناري(113-1/114)أصول السرخسي، : السرخسي - 2

-ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، بريوت: يف أصول الشرائع، حتقيق
 (.وما بعدها 1/441)م، 1556

 (.181-181)مراد بوضاية، اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : وانظر - 3
 (.1/1/351)شرح التلقني، : املازري - 4
 (.1/114)املعلم، : املازري - 5
 (.1/111)نفسه،  صدرامل - 6
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 ،ذلك ليس مبمدوح وخارج عما وقع يف احلديث ألن األصل طهارة املياه وعدم الطواري
مع أن هذه الفكرة إذا مّر  ،أنه مل يسقط فيه شيء ب هذا كالعلم الذي يظن منهواستصحا

 .معها تكررت ومل يَِقْف عند َحدٍّ وأدى ذلك إىل انقطاع عن العبادات
فال يلقى امرأة إال  ،لعل يف العامل من رضع معي :أن إنسانًا اشتهى النساء مث قال لو وكذلك

فاجتنب مجيع النساء هلذا  ،والعقل جيّوز ذلك فيها إذا كانت يف سن ميكن أن ترضع معه
اخلاطر الفاسد مل يكن مصيبا، كمثل ما قلناه يف املاء من استصحاب احلال يف عدم هذه 

 .1"األمور
وفيمن أيقن بالطالق وشّك يف العدد، ذكر اخلالف يف املسألة وأشار إىل سببه   - 

وهذا أصل خمتلف فيه، ومنه من أيقن بالوضوء وشّك يف احلدث، وسبب اخلالف : "بقوله
 .2"استصحاب احلالني أيهما تستصحب السابقة أو الالحقة

كل امرأة أتزوجها يف : وورد إليه سؤال مفاده أن رجال خوطب بأمر النكاح فقال -
هذا العام أو الثاين أو الثالث أو الرابع فهي طالق ثالثا، و بعد مضي مدة عقد على امرأة 

ال شّك أن الورع : "مبا يلي ‘وعند إشرافه على البناء شّك يف اخلامس، فأفىت 
رمي واالحتياط يقتضي أن ال يقرب هذه املرأة، ألنه على شّك من إباحة فرجها له، واألصل حت

الفروج فال تستباح بشّك، وما مل يعقد النكاح  ال يصح ميينه على العقد عليها وهو واضح، 
وإن يكون عقد النكاح عليها؛ ألنه إذا مل يعقد استصحب حكم األصل الذي هو التحرمي، 

 .3"وإذا عقد فقد صارت مباحة، فيكون استصحاب أصل اإلباحة ناقال عن األصل األول

 .دلة على اعتبار االستصحاباأل: الفرع الثاني

 4:على حجية االستصحاب مبا يلياستدّل العلماء 

                                                           

 (.1/315)، املعلم: املازري - 1
 (.31ل)التعليقة، : املازري - 2
 (.4/453)املعيار املعرب، : الونشريسي، (161)الفتاوى، : املازري - 3
، ابن (وما بعدها 1/133)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(313-1/311)املستصفى، : الغزايل - 4

 (.وما بعدها 181)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(3/151)إعالم املوقعني، : القيم
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ]: قول اهلل تعاىل -

 [ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  
 .، فما ُعِدم فيه الدليل رجع إىل حكم األصل[143: األنعام]

رج منه شيء أم ال عليه أخأحدكم يف بطنه شيئا فأشكل إذا وجد : )×قوله  -
 .1(فال خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا

كم باستدامة الوضوء عند االشتباه، وهذا عني ح ×أن النيب : وجه االستدالل
 .االستصحاب

إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أو أربعا، فليطرح : )×قوله  -
فلّما كان األصل بقاء الصالة يف الذّمة أمر الشاك أن . 2...(لينب على ما استيقنو الشك 

 .يبين على اليقني ويطرح الشك

ومل يظهر زواله  زمان األول من وجود أمر أو عدمهن ما ثبت يف الإ: ومن املعقول -
ال قطعا وال ظنا، فإنه يلزم بالضرورة والبداهة أن حيصل الظن ببقائه كما كان، والعمل بالظن 

 .واجب

البقاء أرجح وأغلب من ظن التغيري، وذلك ألن الباقي ال يتوقف على ن ظن إ -
: أو عدما، وأما التغيري ذلك الباقي له وجودا كان أكثر من وجود الزمان املستقبل، ومقارنة

 .وهو تبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود: فمتوقف على هذين األمرين، وعلى أمر ثالث

 .مع، فيستصحب ذلك إىل أن يرد السمعانتفاء الدليل قبل ورود الس -

 
                                                           

، (1/131)، 131: كتاب الوضوء، باب ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن، رقم  صحيحه، أخرجه البخاري يف - 1
، 361: شك يف احلدث، رقمدليل على أن من تيقن الطهارة مث كتاب احليض، باب ال  ومسلم يف صحيحه،

 .، واللفظ له(1/116)
 (.1/455)، 311: كتاب الصالة، باب السهو يف الصالة، رقم  أخرجه مسلم يف صحيحه، - 2
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 .االستصحاب علىالمبنية نماذج من الفروع : ثالثالمطلب ال

 .نقض الوضوء بما خرج من السبيلين من غير المعتادعدم : المسألة األولى

كاحلصى والدود   -اختلف الفقهاء يف الوضوء مما خرج من السبيلني من غري املعتاد 
 :1على قولني -وحنومها 

كل ما خرج من هذين السبيلني فهو ناقض للوضوء، ال فرق يف   :المذهب األول
 .4وأمحد 3والشافعي 2ذلك بني ما جرت به العادة وبني ما ندر، وهو مذهب أيب حنيفة

ال وضوء مما خرج من السبيلني من غري املعتاد، وهو قول اإلمام  :المذهب الثاني
 .5مالك ومجهور أصحابه

بقول املالكية أن ال وضوء مما خرج من السبيلني  ‘ أخذ :يرأي اإلمام المازر 
من غري املعتاد، مستصحبا يف ذلك العدم األصلي، إذ مل يرد الشرع بإجياب الوضوء من 

ألن األصل براءة الذمة من العبادة وال تجب إال بشرع، ولم يرد : "حيث قالذلك، 
 .6"شرع بإثبات الوضوء من الحصى وشبهه

 .ال ينتقض الوضوء بمجّرد اللذة من غير أن يصاحبها لمس: الثانية المسألة

أن نقض الوضوء باللمس مع اللذة كونه سببا للحدث وهو املذي، فإذا  ‘ذكر 
مل يكن فيه ما يوجب الوضوء، وكذلك احلكم إذا ما لّذة قصد حصل اللمس من غري 

بقلبه  أما من نظر فالتذّ ": ‘حصلت اللذة من غري ملس، استصحابا لرباءة الذمة، يقول 
 ألن إثبات األحداث طريقه ،تقضدون ملس، فاجلمهور من أصحابنا على أن وضوءه ال ين

                                                           

 (.1/35)بداية اجملتهد، : ، ابن رشد(وما بعدها 1/83)اإلشراف على مذاهب العلماء، : ابن املنذر - 1
 (.1/114)بدائع الصنائع، : ، الكاساين(13)خمتصر الطحاوي، : الطحاوي - 2
 (.1/1)اجملموع، : ، النووي(1/45)األم، : الشافعي - 3
 (.1/85)فقه اإلمام أمحد،  ، الكايف يف(1/135)املغين، : ابن قدامة - 4
 (.83-1/84)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : ، البغدادي(1/43)النوادر والزيادات، : القريواين - 5
 (.1/1/116)شرح التلقني، : املازري - 6
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فأما مجرد اللذة دون لمس فال ... وقصارى ما ورد يف الشرع يف هذا ذكر اللمس ،الشرع
 .1"يوجد ظاهر ال في الكتاب وال في السنة يتمسك به فيه فال يصح إثباته بالدعوى

 .حكم الدم الذي تراه المبتدأة خالل مدة أكثر الحيض: ةلثلثاالمسألة ا

 ‘أكثر مّدة احليض، واإلمام املازري : هذه املسألة هلا تعّلق مبسألة أخرى هي
أخذ مبذهب اإلمام مالك يف أن أكثر احليض مخسة عشر يوما، وبناء على ذلك فإنه حُيكم 

ه املدة بأنه دم حيض استصحابا حلكم األصل، قال للدم الذي تراه املرأة املبتدأة خالل هذ
فإذا ثبت أن أكثره مخسة عشر ...قد قدمنا أن أكثر احليض مخسة عشر يوما: "‘

 فكل ما رأته دم حيض ،وكانت اليت رأت الدم قد منعها الشرع من الصوم والصالةيوما، 
وال ناقل يتحقق إال بلوغها إىل أمد ال ميكن أن ينتهي احليض إليه،  ،ناقلحىت ينقل عنه 

 .2"وذلك مخسة عشر يوًما

 .ال جزاء في قطع شجر الحرم: ةرابعالمسألة ال

 :3اختلف الفقهاء يف ثبوت اجلزاء يف قطع نبات احلرم على ثالثة أقوال

 .4املالكيةال جزاء يف ذلك، وإمنا يرتتب عليه اإلمث، وبه قال  :القول األول

 .6واحلنابلة 5يثبت فيه اجلزاء، وبه قال الشافعية :القول الثاني

إن كان من غرس اإلنسان فال شيء فيه، وإن كان مما ينبت بنفسه  :القول الثالث
 .7ففيه القيمة، وهو قول احلنفية

                                                           

 (.185-1/1/138)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.1/1/338)نفسه،  صدرامل - 2
 (.1/855)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 3
 (.1/411)النوادر والزيادات، : القريواين - 4
 (.4/315)احلاوي الكبري، : املاوردي - 5
 (.3/133)املغين، : ابن قدامة - 6
 (.1/413)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 7
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مذهب مالك أن ال جزاء يف قطع شجر احلرم ونباته،  ‘مذهبه : رأي المازري
اختلف الناس يف قطع شجر احلرم هل فيه جزاء أم ال؟ : "ة الذمة، فقد قالأخذا بأصل براء

واحتجوا بأن بعض الصحابة  ،د أيب حنيفة والشافعي فيه اجلزاءفعند مالك ال جزاء فيه، وعن
ويحتج لمالك أن الجزاء ال يجب إال بشرع واألصل براءة الذمة  ،يف دوحة ببقرة حكم

 .1"ولم يرد شرع بذلك

 .حرم المدينةفي صيد  ماال جزاء في: ةخامسالمسألة ال

اختالف أهل املذهب يف هذه املسألة، وأن املشهور عدم اجلزاء،  ‘ذكر 
اختلف عندنا إذا صاد : "استصحابا لرباءة الذّمة، إذ ال يثبت شرع إال بدليل، ويف هذا قوله

يوجب إثبات ألن إثبات الحرمة ال  ؛الصيد يف حرم املدينة فاملشهور أن ال جزاء عليه
 .2"الجزاء واألصل براءة الذمة

 .ثبوت والية اإلجبار لألب على ابنته البكر البالغة: ةسداسالمسألة ال

 :3اختلف الفقهاء يف إجبار البكر البالغة على النكاح من قبل أبيها على مذهبني

، ورواية عن 4البكر ال جُترب على النكاح، وهو قول أيب حنيفة :المذهب األول
  .5أمحد

، ورواية 1والشافعي 6لألب إجبار ابنته البكر البالغة، وبه قال مالك :المذهب الثاني
 .2مجهور أصحابه اعليهورواية عن أمحد 

                                                           

 (.1/114)املعلم، : املازري - 1
 (.1/111)نفسه،  صدرامل - 2

 (3/31)بداية اجملتهد، : ، ابن رشد(3/16)اإلشراف على مذاهب العلماء، : ابن املنذر - 3
 (.3/331)بدائع الصنائع، : ، الكاساين(3/1)املبسوط، : السرخسي - 4
 (.8/388)املغين، : ابن قدامة - 5
-3/131)اخلالف، اإلشراف على نكت مسائل : ، البغدادي(383-4/384)النوادر والزيادات، : القريواين - 6

133.) 
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أن لألب أن جيرب ابنته البكر البالغة على  ‘ أخذ بهالذي : رأي اإلمام المازري
النكاح، مثلها يف ذلك مثل البكر الصغرية، استصحابا ملا ثبت بالدليل قبل البلوغ إىل ما بعد 

ُر األ: "‘البلوغ، ويف ذلك قوله  وعند  ب إياها ثابت عندناوأما إذا بلغت البكر َفَجب ْ
 .3"ثبت بالدليل قبل البلوغاستصحاباً لما اتفق عليه من ذلك أو لما  ؛الشافعي

عليه  يتخرّجفنخلص مما سبق نظريا وتطبيقيا، أن االستصحاب حجة شرعية، وأصل 
 .عند اإلمام املازري الكثري من الفروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 (.435-1/418)املهذب يف فقه الشافعي، : الشريازي - 1
حممد حسن حممد : معرفة الراجح من اخلالف، حتقيق اإلنصاف يف: ، املرداوي(8/388)، غينامل: ابن قدامة - 2

 (.3/33)م، 1881-ه1413، 1دار الكتب العلمية، ط: حسن إمساعيل، بريوت
 (.1/144)املعلم، : املازري - 3
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 .بناء الفروع على سّد الذرائع: المبحث السادس

اعتبار : من األصول الشرعية والقواعد العامة اليت تنبين عليها األحكام :تمهيد
املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، ومن القواعد املنضوية حتت هذا األصل قاعدة سّد الذرائع، 
اليت جاءت محاية وصيانة للشريعة من التحايل على أحكامها والتالعب هبا، ويعّد اإلمام 

من أكثر  األئمة مراعاة هلذا األصل يف اجتهاداته وفتاويه، وهذا ما سنتناوله  ‘املازري 
 :يف هذا املبحث وفق ما يلي

 .أنواعهاتعريف سد الذرائع، و : األولالمطلب 

 .تعريف سد الذرائع: الفرع األول

 .تعريفها لغة: أوال

 .1احلاجز واملانع: يف اللغة السدّ 

توّسل، : الوسيلة املفضية إىل الشيء، وقد تذرع فالن بذريعة أي: فهي الذريعةوأما 
 .2واجلمع الذرائع، وكل شيء أدىن من شيء وقّرب منه فهو ذريعة

وأصل هذا عند : "إىل أصلها املأخوذة منه بقوله ‘وقد أشار اإلمام املازري  
ن لتحن إليه فيمكن العرب أن الناقة الشاردة إذا استوحشت نصب هلا ما تألفه من احليوا

 .3"حينئٍذ ضبطها، فنقل هذا املعىن إىل ما فسرناه من مرادهم

 .تعريفها اصطالحا: ثانيا

أما حقيقة الذريعة عند الفقهاء، فإهنا منع ما : "بقوله ‘عرّفها اإلمام املازري 
 .1"جيوز لئال يتطرق به إىل ما ال جيوز

                                                           

 (.3/151)لسان العرب، : ، ابن منظور(3/66)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.3/86)السابق،  صدرامل: ابن منظور - 2
 (.1/1/311)شرح التلقني، : املازري - 3
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 .2"التطّرق باجلائز إىل ما ال جيوز -أي الذريعة  -وحّدها : "وقال يف موضع آخر

الذريعة الفعل الذي : "والذي عربوا عنه، 3وهذا هو املعىن املشهور عند األصوليني
 .4"ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إىل فعل احملّرم

 .أنواع الذرائع: الفرع الثاني

 :5عديدة، وباعتبارات خمتلفة، أشهرها أربعةالذرائع إىل أقسام قسم األصوليون 

ما أفضى إىل الفساد قطعا، وذلك كشرب اخلمر املفضي إىل فساد العقل،  :األول
ومثل الزنا املفضي إىل اختالط األنساب، وحنوها، فهذا ال يعد يف احلقيقة من الذرائع؛ ألنه 

 .الف بني العلماء يف منعه، وال ختبعا يفضي إىل املفسدة أصالة، والذريعة ما أوصل إليها

ما كان إفضاؤه إىل املفسدة ظنا ورجحانا من غري القصد إليها، وذلك كسب  :الثاني
 .آهلة املشركني، وهذا أيضا مما ال خالف يف منعه

ما كان إفضاؤه إىل املفسدة نادرا وقليال، بأن تكون مصلحته راجحة على  :الثالث
مفسدته، كزراعة العنب خشية استعماهلا يف اخلمر، والنظر إىل املخطوبة، فهذا النوع ال 
خالف يف عدم منعه، إذ ال يلتفت أصال إىل املفسدة املنجرّة عنه، ألهنا مغمورة يف املصلحة 

 .الناجتة عنه

                                                                                                                                                                      

 (.1/1/311)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.158/ل)التعليقة، : املازري - 2
، (3/133)املوافقات، : ، الشاطيب(1/61)الفروق، : ، القرايف(686-1/683)إحكام الفصول، : الباجي - 3

 (.1/1551)إرشاد الفحول، : الشوكاين
 (.6/111)م، 1831-ه1453، 1دار الكتب العلمية، ط: الفتاوى الكربى، بريوت: ابن تيمية - 4
أمحد بن : حممد، القواعد، حتقيقأبو عبد اهلل حممد بن : ، املقري(3/453( )1/61)، املصدر السابق: القرايف -5

، صدر السابقامل: ، الشاطيب(411-1/411) ،(ت.د)، (ط.د)جامعة أم القرى، : عبد اهلل بن محيد، مكة املكرمة
أثر األدلة : ، البغا(4/334)إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(6/113)، املصدر السابق: ، ابن تيمية(وما بعدها 3/11)

 (.ا بعدهاوم 363)املختلف فيها، 
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كان إفضاؤه إىل املفسدة كثريا ال غالبا وال نادرا، فهو يف أصله ُوضع   ما :الرابع
به التحليل، لإلفضاء إىل مباح لكن قصد التوسل به إىل حمّرم، كعقد الزواج الذي يقصد 

 لف فيه العلماءوحنوها، وهذا النوع الذي اخت وبيوع اآلجال اليت يتذرع هبا إىل الربا

 .الذرائعحجية سّد : نيالمطلب الثا

 .األقوال والمذاهب في المسألة: الفرع األول

سبقت اإلشارة إىل أنواع الذرائع، وحكم كل نوع، وأن حمل اخلالف بني العلماء فيما 
خالف بني العلماء يف األخذ بأصل  أفضى إىل املفسدة كثريا ال نادرا وال غالبا، وعليه فال

، لذلك فإن اخلالف 1قيق مناط هذا النوع، وإمنا اخلالف يف حت-على اجلملة  -سد الذرائع 
 :يف هذا النوع منحصر يف مذهبني

 2األخذ بأصل سّد الذرائع معترب شرعا، وهو مذهب املالكية :المذهب األول
 .4، وبه أخذ احلنفية والشافعية يف بعض املواضع3واحلنابلة

 6والشافعية 5سّد الذرائع غري معترب شرعا، وهو مذهب احلنفية :المذهب الثاني
 .1والظاهرية

                                                           

 .4: تعليق الشيخ دراز يف اهلامش رقممع ، (3/133)املوافقات، : الشاطيب - 1
صدر  امل: ، الشاطيب(333)لفصول، شرح تنقيح ا: ، القرايف(وما بعدها 1/683)إحكام الفصول، : الباجي - 2

 (.وما بعدها 3/131)، السابق
إعالم : ، ابن القيم(وما بعدها 6/111)الفتاوى الكربى، : ، ابن تيمية(3/114)شرح خمتصر الروضة، : الطويف - 3

 (.ا بعدهامو  3/3)، (اوما بعده 4/333)املوقعني، 
 3/134)السابق،  املصدر: ، الشاطيب(333)السابق،  املصدر: القرايف: وإن مل يرد عنهم تسميتها بذلك، انظر - 4

، (443)، (ت.د)، 1دار الفكر العريب، ط: ، مصرحممد، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه: ، أبو زهرة(وما بعدها
 (. وما بعدها 314)أثر األدلة املختلف فيها، : البغا
: ، البغا(1/1551)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(6/31)البحر احمليط، : الزركشي: انظر يف نسبة ذلك إليهم - 5

 (.313)، املرجع السابق
حاشية العطار على مجع : العطار، (36-6/33)بحر احمليط، ال: ، الزركشي(61-8/64)األم، : الشافعي - 6

 (.1/388)اجلوامع، 
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هبذا األصل واعتربه، وبىن عليه الكثري من  ‘ أخذ: رأي اإلمام المازري
 :2األحكام، وفيما يلي بعض النصوص اليت تربز احتجاجه هبذه القاعدة

بالقناديل  مرابطني جيتمعون ليال وميشونيف فتوى بشأن  ‘ما جاء عنه  -
فإن قال  : "يذكرون اهلل مجاعة، حيث أنكر عليهم فعلهم، وعّده من البدع، مث قال بعدها

أصل مذهب مالك محاية الذرائع، : لسنا نريد إال وجه اهلل، قيل هلم: هؤالء املستفىت فيهم
 .3"أخاف إن صح من هؤالء أن ال يصح من غريهم: ففي املدونة

وإمنا يكون معىن النهي عن وطئها : "ئض بني الفخذينوقال معّلال منع وطء احلا -
له  خفتفإذا أمن من ذلك اس ،لئال يقع يف وطء الفرج ؛للذريعة بني الفخذين محاية

لئال يقع يف  ؛محاية -يريد السرة والركبة  - فيكون النهي عن الوطء فيما بني هذين... الوطء
 .4"العصر محاية للذريعة أيًضاكما هني عن التنفل بعد   ،طء الفرج الذي هو ممنوعو 

وعلى نفس األصل اعتمد يف منع الكالم أثناء اخلطبة وإن لغا اإلمام، إذ قال  -
ووجه النهي عن ذلك محاية الذريعة؛ لئال يعود إىل اخلطبة واملتكلمون مل يقطعوا  : "‘

 .5"كالمهم
وأما مالك فإنه توسط بني : "ويف منع مالك النسيئة فيما اتفقت منافعه قال -

 .6"القولني، وعدل بني املذهبني، وسلك محاية الذريعة
والذي : "من اخلروج عن املذهب سّدا لذريعة فساد الديانات، قال ‘ومنع  -

 .7"للذريعةرأيت من الدين احلازم أن ينهى عن اخلروج على مذهب مالك وأصحابه محاية 

                                                                                                                                                                      

 (.وما بعدها 6/1)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 1
 (.وما بعدها 314)مراد بوضاية، اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : وانظر أيضا - 2
 (.11/364)املعرب، املعيار : ، الونشريسي(333)الفتاوى، : املازري - 3
 (.1/1/335)شرح التلقني، : املازري - 4
 (.1/3/1551)نفسه،  صدرامل - 5
 (.1/315)املعلم، : املازري - 6
 (.3/331)املعيار املعرب، : ، الونشريسي(131)الفتاوى، : املازري - 7
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هذه بعض النماذج اليت تثبت حجية أصل سّد الذريعة عند اإلمام املازري، وموافقته 
يف ذلك ما عليه مذهب اإلمام مالك، من االحتجاج به والتعويل عليه يف بناء األحكام 

 .الشرعية، وكتبه وفتاواه حافلة بذلك
 .أدلة اعتبار سّد الذرائع: الفرع الثاني

ذاهبون إىل األخذ بسّد الذرائع ملذهبهم جبملة أدلة من الكتاب استدّل العلماء ال
 :1فيما يلي بياهنا والسنة واإلمجاع،

 :فمن الكتاب
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ]: قول اهلل تعاىل -

أن اهلل تعاىل هنى عن سب آهلة املشركني : ، ووجه االستدالل[153: األنعام][   ۆ ۇ ۇ
واإلغاظة ألعداء اهلل؛ ألن ذلك يفضي إىل سّب اهلل تعاىل، مع ما يف ذلك من اإلهانة هلا، 

 .فوجب الكّف عنه ترجيحا ملصلحة ترك سّب اهلل على مصلحة سّب آهلتهم

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]: قوله تعاىل -

، فنهى اهلل تعاىل [154: البقرة][   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
وإن كان قصدهم هبا حسنا؛ لئال يكون ذلك  -راعنا  -املؤمنني أن يقولوا هذه الكلمة 

 .وقصدهم هبا السّب والذمّ  ×ذريعة إىل أن يقوهلا اليهود للنيب 
أكتفي  ،أحاديث كثرية، أشار اإلمام املازري إىل اثنني منهااستدّلوا ب: ومن السنة

 :بذكرمها
الذريعة،  2وقد احتج املالكية ملذهب مالك بأن األصل محاية: "‘قال  -

وال جيمع : )قال يف زكاة الغنم ×أن النيب  1وحّدها التطرق باجلائز إىل ما ال جيوز، وأصلها

                                                           

الفتاوى : ، ابن تيمية(بعدهاوما  3/453)الفروق، : ، القرايف(وما بعدها 1/686)إحكام الفصول، : الباجي - 1
، (3/133)املوافقات، : ، الشاطيب(وما بعدها 3/3)إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(وما بعدها 6/114)الكربى، 

 (.وما بعدها 383)أثر األدلة املختلف فيها، : البغا
 .-كما يدل عليه سياق الكالم  -، ولعل الصواب ما هو مثبت "والشريعة: "يف املخطوط - 2
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،فنهى عن اخللطة وإن كانت جائزة ملا 2(جيمع بني مفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة
 .3.."ال جيوزكان القصد منها التطرق إىل ما 

وقد يدخل هذا احلديث يف : "‘ويف تعليقه على حديث اتقاء الشبهات قال  -
: -عليه السالم-لقوله  ؛االستدالل على محاية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك

 .5"4(كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه)
اتفاق الصحابة على مجلة مسائل بنيت على أصل سد الذريعة، ومن  :ومن اإلجماع

 :ذلك
اتفاق الصحابة على قتل اجلماعة بالواحد، وإن كان أصل القصاص مينع من  -

 .ذلك؛ لئال يكون ترك القصاص ذريعة للتعاون على القتل
على حرف واحد، حسما ملادة  املصحف ÷اتفاقهم على مجع عثمان  -

 .ناس يف القرآن الختالفهم يف القراءةاالختالف بني ال
 .الذرائع سدّ  المبنية علىنماذج من الفروع : المطلب الثالث

 .الصالة على الجنازة في المسجدكراهة : األولىالمسألة 
 :6اختلف الفقهاء يف الصالة على اجلنازة يف املسجد على مذهبني

جواز الصالة على اجلنازة داخل املسجد من غري كراهة، وهو  :المذهب األول
 .8وأمحد 7مذهب الشافعي

                                                                                                                                                                      

 .-واهلل أعلم  -، ولعل املثبت يف النص أوىل بالصواب "وأصل: "يف املخطوط - 1
، 1435: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب ال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني جمتمع، رقم - 2

(3/314.) 
 (.158/ل)التعليقة، : املازري - 3
، ومسلم يف (1/116)، 31: ضل من استربأ لدينه، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب ف - 4

 (.3/1118)، 1388: صحيحه، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات، رقم
 (.1/313)املعلم، : املازري - 5
 (.1/336)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 6
 (. 3/115)اجملموع، : النووي - 7
 .(وما بعدها 3/411)املغين، : ابن قدامة  8
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 1كراهة الصالة على اجلنازة يف املسجد، وإليه ذهب أبو حنيفة  :المذهب الثاني
 .2ومالك

املنع من الصالة على اجلنازة باملسجد  ‘الذي أخذ به  :رأي اإلمام المازري
سجد إىل غري ما جعل له من صرف امل :األولى: ع سدا لذريعتنيإال إذا احتيج إليه، ووجه املن

خمافة أن ينفجر امليت أو خيرج منه شيء من النجاسة، فكان ترك الصالة  :والثانية الصالة،
سجد إىل غري ما ومع ذلك فهو ذريعة إىل صرف امل: "‘عليها يف املسجد أوىل، قال 

وقد ينفجر فيه امليت أو خيرج منه شيء فرتك ذلك أوىل من غري وجه،   ،جعل له من الصالة
مذهب الشافعي جواز الصالة على امليت يف : "، وقال يف كتاب آخر3"× كما تركه النيب

فعلى القول  ،وقد اختلف عندنا يف جناسة امليت ؛ومذهب مالك منع ذلك...يف املسجد
بَِنَجٍس يكون املنع محاية للذريعة لئال ينفجر وعلى القول إنه ليس  ،بنجاسته يتبني وجه املنع

َيانَ َنا وجمانيننا املسج أن جُننِّبَ  ×أمر رسول اهلل ، وقد منه شيء وهذا خيفة : قالوا د،ِصب ْ
 .4"هنا به من محاية الذريعةفهذا يؤيد ما وجّ  ،ةأن حتدث منهم النجاس

 .ممما يغاب عليهالمنع من توكيل الكفار على بيوع المسلمين : ةالمسألة الثاني

ففي معرض كالمه عن الوكالة يف السلم، ذكر املنع من توكيل أهل الذمة وغريهم من 
قد تقرر يف الشرع : "، حيث قالمالكفار على بياعات املسلمني، إذا كانت مما يغيب عليه

لكن قد يعرض عارض مينع من االستنابة اليت  ،االستنابة فيما جيوز النيابة فيهجواز التوكيل و 
هي جائزة يف األصل على اإلطالق، وذلك بأن تتضمن الوكالة الوقوع يف فعل حرام، أو كوَن 

 ؛ راين على بيع أو شراء يغيب عليهوهلذا مينع من أن يوكل املسلم النص...لب الوقوع فيهالغا
وهلذا  ،ل هلمما ال يستحله املسلم املوكِّ  الكفار يستحلون يف شرائهموغريه من لكون النصراين 

                                                           

 (.1/63)املبسوط، : السرخسي - 1
 (.1/134)املدونة، : مالك بن أنس - 2
 (.1/3/1114)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.481-1/481)املعلم، : املازري - 4
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 .1"ينهى املسلم أن يقارض ذمًيا، لكونه يُتخوف منه أن يعامل بالربا، وما ال حتل املعاوضة به

فالنهي عن مثل هذه املعامالت راجع إىل محاية الذريعة، لئال يوقع ذلك يف املعاملة 
 .على حمّرم

 .بعض السلمع من اإلقالة من المن: ةالمسألة الثالث

 رجل، فورثه إذا أسلم رجالن إىل رجل فوىّل أحدمها نصيبه إىل: "‘حيث قال 
فإن كل واحد من هذه اجلماعة جيوز له أن يقيل  جلماعة،أو واله  ،عن ذلك الرجل مجاعة

وقدر يف  ،اث، وال جيوز له أن يقيل من بعضهمن مجيع نصيبه الذي صار إليه بالتولية وباملري 
له هذه الرواية أن أحد الورثة إذا ورث نصيًبا من ذلك السلم فإنه حيل يف نفسه حمل من كان 

وقد قدمنا أن من كان له أصل السلم جيوز له أن يقيل من مجيع السلم ال من  ،أصل السلم
. بعضه، وكذلك الوارث حيل حمل املوروث منه فتباح له اإلقالة من مجيع نصيبه ال من بعضه

وقد عرضنا املنع من إقالته لبعض نصيبه بأن من كان له السلم يف األصل وتوىل عقده، إمنا 
حماية للذريعة لئال يكون أظهر عقًدا صحيًحا وأبطن أنه منع أن يقيل من بعض السلم 

 .2"يسلف من رأس المال

 .المنع من كل بيع فيه تهمة الصرف المستأخر: ةرابعالمسألة ال

سلعة بدراهم إىل أجل، مث اشرتاها البائع بدنانري نقدا، فإن هذا  وذلك فيمن باع
العقد مينع ألجل هتمة التحايل على صرف مستأخر، ومعلوم حرمة الصرف املستأخر، يقول 

فإذا باع منه ثوبًا مبائة درهم إىل أجل، مث اشرتاه البائع بدنانري نقًدا، فإن : "‘املازري 
: صار كاملطّرح امللغى، وصار حمصول أمرمها على ما قدمناه مرارًا الثوب ملا بيع مث رد بعد البيع

أن بائع الثوب األول قد رجع إليه ثوبه وأخرج دنانري نقًدا ليأخذ عوضها دراهم إىل أجل، 

                                                           

 (.1/1/86)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.1/1/181)، املصدر نفسه - 2
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ولكنهما اتهما أن ومها لو صرحا بأهنما إمنا تعاقدا على ذلك مل جيز، فكذلك إذا مل يصرحا 
 .1"منه عانيكونا أرادا ذلك، فإنهما يمن

 .ني  المنع من القراض بالد  : ةسخامالمسألة ال
ال خيلو : "منع من ذلك لئال يكون ذلك ذريعة لربا اجلاهلية، حيث قال ‘فإنه 

 -إما أن يكون الدين على عامل أو على أجنيب : من قسمني -يريد القراض بالدين  -ذلك 
وأما إن كان الدين على العامل فال  -:مث قال -مث ذكر وجه املنع إن كان الدين على أجنيب 

مث ذكر اخلالف يف القراض بالوديعة   -يكونا قصدا ربا اجلاهلية جيوز أيضا؛ ألهنما يتهمان أن 
وسبب اخلالف يف هذه املسألة أن علة منع القراض بالدين اهتامهما أن يكونا  -:مث قال

 . 2"فاتفقوا على منع القراض بالدين حماية للذريعةحتيال على فسخ الدين بالدين، 

ئع عند املازري، وأهنا أحد األصول ويف هذا الذي مر بنا ما يثبت حجية سد الذرا
 .املعتمدة يف بناء األحكام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.318-1/1/313)، شرح التلقني: ازريامل - 1
 (.153/ل)التعليقة،  :املازري - 2
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 .بناء الفروع على االستحسان: المبحث السابع

االستحسان من األدلة اليت كثر حوهلا اخلالف بني العلماء، حىت قسا  :تمهيد
باهلوى بعضهم على بعض، بني قائل بأنه تسعة أعشار العلم، وآخر راّد عليه بأنه تشريع 

وحكم بغري دليل، ومضمون هذا املبحث آراء العلماء يف االستحسان، مع بيان رأي اإلمام 
 :املازري يف حّجيته، وطريقته يف ختريج الفروع عليه، كما تربزه العناصر اآلتية

 .تعريف االستحسان وأنواعه: المطلب األول

 .تعريف االستحسان لغة واصطالحا: الفرع األول

 .سان في اللغةاالستح: أوال

ضد : واالستحسان. 1وهو ضد القبح: االستحسان مصدر مزيد، أصله من احلسن
 .2االستقباح

 .3إذا رأيته حسنا، أو اعتقدته حسنا: واستحسنت الشيء

 .االستحسان في االصطالح: ثانيا

أقوال العلماء يف تعريف االستحسان تباينا كبريا، جعلت هذا األصل عرضة  تباينت 
 :للنقد، بل وأحيانا الرد، ومن بني تلك التعريفات

 .4"عبارته عنه قتصردليل ينقدح يف نفس اجملتهد، ت" هو -

 .5هو العدول عن قياس إىل قياس أقوى -

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(1/31)مقاييس اللغة،  :، ابن فارس(3/1588)لصحاح، ا: اجلوهري: انظر - 1
(13/114.) 

 (.1/331)السابق،  املصدر: ، ابن منظور(1/384)السابق،  املصدر: اجلوهري - 2
 (.13)التعريفات، : اجلرجاين - 3
 .(4/181)إلحكام يف أصول األحكام، ا: اآلمدي: ، وانظر أيضا(6/83)البحر احمليط، : الزركشي - 4
 (.3/313)شرح خمتصر املنتهى، : اإلجيي - 5
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 هو  خالفه، لوجههو العدول يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل" -
 .1"أقوى

هو العدول يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل : "فاالستحسان إذاً 
خالفه، لوجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند إحلاق تلك اجلزئية بنظائرها يف 

 .، فاالستحسان مبناه التخفيف والتيسري، ومراعاة مآالت التصرفات2"احلكم

 .أنواع االستحسان: الثاني الفرع

 :3لالستحسان صور وأنواع عديدة، هذه أمهها

وهو العدول عن حكم القياس يف مسألة إىل حكم  :االستحسان بالنص -1
أن يرد النص يف مسألة يتضمن حكما خبالف : خمالف له ثبت بالكتاب أو السنة، ومعناه

 .احلكم الكلي الثابت بالدليل العام

ثبوت الوصية، اليت هي متليك مضاف إىل ما بعد املوت،  :بالكتابفمثال االستحسان 
استثناء من القياس أو القاعدة الكلية يف التمليك، واليت مفادها منع التمليك املضاف إىل 

 ڻ ]: زوال امللكية، فاستثنيت من ذلك حلاجة الناس إليها، واستثناؤها ثبت بقول اهلل تعاىل

 [.11: النساء][    ہ ہ ۀ ۀ ڻ

                                                           

 (.4/183)السابق،  املصدر: ، اآلمدي(1/155)أصول السرخسي، : السرخسي - 1
 (.41)م، 1551-ه1413، 1مكتبة الرشد، ط: يعقوب عبد الوهاب، االستحسان، الرياض: الباحسني - 2
أبو زيد عبد اهلل بن عمر، تقومي األدلة يف : ، الدبوسي(وما بعدها 4/141)، الفصول يف األصول: اجلصاص - 3

، (453)م، 1551-ه1411، 1دار الكتب العلمية، ط: خليل حميي الدين امليس، بريوت: أصول الفقه، حتقيق
حسني علي البدري :  أصول الفقه، حتقيقاحملصول يف: ، ابن العريب(وما بعدها 1/155)، املصدر السابق: السرخسي

أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد، كشف : ، النسفي(131)، 1888-ه1415، 1دار البيارق، ط: وسعيد فودة، عمان
: ، الشاطيب(وما بعدها 1/185)، (ت.د)، (ط.د)دار الكتب العلمية، : األسرار شرح املصنف على املنار، بريوت

وما  31)، املرجع السابق: ، الباحسني(وما بعدها 145)أثر األدلة املختلف فيها، : ا، البغ(3/186)املوافقات، 
 (.بعدها
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احلكم ببقاء الصوم مع األكل أو الشرب نسيانا؛ ألن مقتضى  :ومثال االستحسان بالسنة
القياس فساد الصوم لزوال ركنه الذي هو اإلمساك، لكن استثين ذلك للحديث الوارد فيه 

 .1(من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهلل وسقاه: )×قوله 

وهو أن يفيت اجملتهدون يف مسألة على خالف األصل  :االستحسان باإلجماع -2
يف أمثاهلا، وذلك كإمجاعهم على جواز عقد االستصناع، إذ مقتضى القياس عدم جوازه؛ 
ألنه عقد على معدوم، فأجيز العمل به نظرا لتعامل الناس به على خمتلف األزمان من غري 

 .نكري، فكان هذا إمجاعا يرتك ألجله القياس

ويقصد به استثناء مسألة جزئية من أصل كلي  :االستحسان بالعرف أو العادة -3
أو قاعدة عامة ملقتضى العرف اجلاري بذلك، على حنو ما يقع يف احلمامات، من دخول 
احلمام بأجرة من غري حتديد لقدر املاء املستعمل، ومّدة املكث يف احلمام، فالقياس منع مثل 

يف العقد، لكن االستحسان يقضي خبالف ذلك اعتمادا على هذه اإلجارات ألجل اجلهالة 
العرف الساري بني الناس يف كل زمان برتك بيان املنفعة؛ منعا للمضايقة، ورعاية ملصاحل 

 .الناس

وهو أن توجد ضرورة حتمل اجملتهد على ترك القياس  :االستحسان بالضرورة -4
ىل احلرج أو يوقع يف املشقة، فيعدل واألخذ مبقتضاها؛ كون احلكم مبقتضى القياس يؤدي إ

عدم الفطر مبا يدخل احللق مما يصعب التحرز منه،  : عنه إىل غريه رفعا للحرج، ومثاله
كالذباب والغبار وحنو ذلك، فالقاعدة العامة مؤداها اإلفطار لزوال ركن اإلمساك، لكن 

 .الضرورة ورفع احلرج يقتضيان خالف هذا احلكم

وهو من أغمض وأدق أنواع االستحسان،  :الخفي االستحسان بالقياس -5
العدول باملسألة عن حكم القياس الظاهر املتبادر فيها إىل حكم مغاير، بقياس آخر : ومعناه

هو أدق وأخفى من األول، لكنه أقوى أثرا وأصح نظرا، فالرتجيح هاهنا بقوة األثر وليس 
ر الثمن قبل ا إذا اختلفا يف مقدباخلفاء والوضوح، على حنو ما جاء يف حتليف املتبايعني

                                                           

ومسلم ، (4/136)، 1833: اب إذا أكل أو شرب ناسيا، رقمبكتاب الصوم،   أخرجه البخاري يف صحيحه، - 1
 .-واللفظ له-، (1/358)، 1133: كتاب الصوم، باب أكل الناسي وشربه، رقم  يف صحيحه،
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القبض، بأن ادعى البائع أكثر مما أقر به املشرتي، فالقياس أن الحيلف البائع ألنه املّدعي 
وهو مطالب بالبينة، وإمنا حيلف املشرتي فهو املنكر، لكن االستحسان أهنما يتحالفان 

دّع يف الظاهر الزيادة، ومنكر مجيعا؛ ألنه بالتأمل يثبت أن كال منهما مدّع ومنكر، فالبائع م
حق املشرتي تسليم املبيع بعد دفعه الثمن الذي أقّر به، واملشرتي منكر ظاهرا الزيادة اليت 

 .ادعاها البائع، ومدّع حق تسليمه املبيع بعد دفعه الثمن الذي أقر به

واملراد به العدول عن األصل الكلي ألجل املصلحة،  :االستحسان بالمصلحة -6
ه صحة وصية احملجور عليه لسفه يف سبيل اخلري، فمقتضى القاعدة الكلية عدم صحة ومثال

تربعات احملجور عليه؛ ملا يف ذلك من تبديد أمواله، ولكن االستحسان يقتضي جواز ذلك 
إذا كان يف سبيل اخلري؛ ألن الوصية ال تعارض مقصود حفظ ماله عليه، فهي متليك بعد 

العام ملصلحة جزئية هي حتصيل الثواب واألجر، مع عدم املوت، فاستثنيت من األصل 
 .اإلضرار به يف حياته

 .حجية االستحسان: المطلب الثاني

 .تحرير محل النزاع: الفرع األول

إن االستحسان من أكثر املسائل اليت كانت عرضة لألخذ والرّد من قبل العلماء، 
ل النزاع يف املسألة حىت تتضح به وقبل تبني مواقفهم جتاه هذا األصل ال بد من حترير حم

 .صورهتا

 .1ذلك أن االستحسان يطلق على عدة معان، بعضها صحيح اتفاقا، وبعضها باطل اتفاقا 

هو أن االستحسان ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل : فالمعنى الصحيح باتفاق
 .بالدليل األقوى أو األحسن

إىل شيء من أدلة فهو ما يستحسنه اجملتهد بعقله دون استناد  :أما المعنى الباطل باتفاقو 
 .الشرع املعتربة

                                                           

أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها 1/836)إرشاد الفحول، : الشوكاين: هذا والذي بعده انظر يف - 1
 (. وما بعدها 133)االستحسان، : ، الباحسني(131-135)معامل أصول الفقه، : ، اجليزاين(138-145)
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 :وينبين على ذلك أمور

أن لفظ االستحسان من األلفاظ اجململة، فال يصح لذلك إطالق احلكم عليه  -
 .بالصحة أو البطالن من غري تبيني لوجه ذلك

 .اد املعىن الصحيح قطعاأن من أثبت االستحسان من أهل العلم وأخذ به فإمنا أر  -

أن من أنكر االستحسان من أهل العلم وشّنع على من قال به فإمنا أراد املعىن  -
 .الباطل قطعا

أن العمل مبقتضى االستحسان باملعىن الصحيح أمر متفق على صحته، إذ ال نزاع  -
ذي يفسر يف وجوب العمل بالدليل الراجح، وإمنا النزاع يف تسمية ذلك استحسانا، وهذا ال

 .أخذ عامة الفقهاء مبقتضاه

أن العمل باالستحسان باملعىن الباطل أمر متفق على حترميه، فإن األمة متفقة على  -
 .حترمي القول على اهلل بغري علم، ومن مجلة ذلك االستحسان مبجرد التشهي واهلوى

حجيته فاالستحسان إذا يف مفهومه العام قائم على التيسري ورفع احلرج، وهو مصدر 
إضافة إىل وجوهه أو األدلة اليت يعدل هبا إليه، فهو غري خارج عن مقتضى األدلة، وإمنا هو 
نظر إىل لوازمها واعتبار ملآالت تطبيقاهتا، إذ ال يُعَدل عن حكم األصل إال إذا كان تطبيقه 

 .1يؤدي إىل مشقة وحرج، فأصله النظر إىل املآل

 .حجية االستحسانالمذاهب واآلراء في : الثانيالفرع 

 :اختلف األصوليون يف حجية االستحسان على مذهبني

 3واملالكية 2االستحسان حجة شرعية معتربة، وإليه ذهب احلنفية :المذهب األول
 .1واحلنابلة

                                                           

 (.133)االستحسان، : الباحسني(. 3/183)املوافقات، : الشاطيب - 1
 ، (1/155)أصول السرخسي، : ، السرخسي(4/143)، الفصول يف األصول: اجلصاص - 2
 (.131)احملصول، : ، ابن العريب(1/683)إحكام الفصول، : الباجي - 3
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 .3الظاهرأهل و  2االستحسان باطل مردود، وهو مذهب الشافعي :المذهب الثاني

على ما يشهد العتبار االستحسان  ‘مل أقف لإلمام املازري : المازري رأي
أنه يعتد هبذا األصل، وإن   -واهلل أعلم  -حجة شرعية صراحة، وإمنا نقوالت يفهم منها 

كان قد ورد هذا اللفظ يف تصانيفه مرات عديدة، لكن يف غالبها تفسري آلراء بعض 
االستحسان ، أو ذكر ملقتضى 5، أو إشارة إىل معىن االستحباب4األصحاب وتوجيه ألقواهلم

 :مع بيان ما يقابله من القياس، ويف هذا األخري يظهر ما يدل على احتجاجه به، ومن ذلك

وأما من يلزم : "‘ما جاء يف مسألة تكفني من يلزم اإلنفاق عليهم، قال  -
نفاق إلاإلنفاق من األقارب كالولد واألب فاختلف املذهب يف تكفينهم هل يْتبع وجوب ا

إال يف  ال يلزم التكفني :6وقال سحنون -:كر اآلراء يف ذلك، مث قالمث ذ  -عليهم أو ال؟
فيلزمه يف الولد الصغار وللبنات االستحسان وأما يف  ،هذا يف القياس ،عبيده وإن كانوا ُكفارًا

ومجيع ما قدمناه يف الكفن حبكم اإلنفاق يف حمل الدفن  ،بكار، وأما الزوجة واألبوان فالاأل
أن التكفني وجتهيز امليت تابع حلكم اإلنفاق وهو  ‘فاختياره . 7"حىت يوارى كحكمه

 .مقتضى االستحسان كما صرّح به
ويف مسألة عقد السلم على بيع الثوب بقياس الذراع مطلقا من غري تعيني ملاهية  -

ولو عقد السلم على ذراع مطلق لكان العقد جائزًا، ويقضى عليهما بالذراع : "الذراع، قال

                                                                                                                                                                      

 (.4/411)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(4/1461)أصول الفقه، : ابن مفلح - 1
: ، وانظر(وما بعدها 8/31)األم،  .إبطال االستحسان:  مال عنون له بفصال كا" األم"عقد الشافعي يف كتابه  - 2

 (.4/181)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي
 (.وما بعدها 6/16)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 3
 (.3/1/84)، (1/1/461)، (1/1/441)، (1/1/115)، (1/1/136)شرح التلقني، : املازري - 4
 .(14/ل)، التعليقة، (1/1/188)، (1/1/343)، شرح التلقني، (3/114)املعلم، : املازري - 5
صاحب رواية املدونة، أحد كبار  املعروف بسحنون، هو أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي، - 6

 ‘علماء املالكية، تتلمذ على كبار أصحاب مالك كابن القاسم وأشهب وابن عبد احلكم وغريهم، تويف 
  (.163)الديباج املذهب، : ، ابن فرحون(وما بعدها 4/43)ترتيب املدارك، : عياض :انظر ترمجته يف. ه145:سنة
 (.1/3/1141)شرح التلقني، : املازري - 7
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 .هذا استحسان، والقياس الفسخ: وقال أصبغ ،عن ابن القاسم 1هكذا ذكر أصبغ ،الوسطى
وهنا عقد ...جائز إذا أراه احلفنة ذلك: ولو وقع العقد على ويبة وحفنة فإنه يف املدونة قال

يقدح فيه بأنه اشتمل على مكيل وهو الويبة، وجزاف وهو احلفنة، ويف اشتمال العقد الواحد 
 اسُتِخفَّ هذا لكن هذا االختالف يف جزاف مرئي وها هنا إمنا ،فعلى مكيل وجزاف خال

لكون املسألة شرط فيها أن العقد وقع على ويبة وحفنة، ولو وقع  - وإن كان غري مرئي -
 .2"على ويبات كثرية وحفنات كثرية لفسد العقد لكثرة الغرر فيه بكثرة اجلزاف الغري مرئي

عقد السلم يف : مقابل القاعدة العامة يف أمرينوهاهنا أخذ مبقتضى االستحسان يف 
الثياب على الكيل بذراع مطلقا، واجتماع مكيل وجزاف يف عقد واحد يف غرض يسري، مع 

 .أن القياس الفسخ يف كليهما كما أخرب به، وهذا الذي يؤكد احتجاجه هبذا األصل
ة، ولكن أبيح ملا  أيضا ما قاله يف حكم القرض، وأن األصل املنع منه لعّلة النسيئ -

ا فقد قّدمنا أن الّذهب بالّذهب نسيئة ربا، وأّن الّشرع ع": كان من باب املعروف، إذ قال
عن ذلك إذا وقع على جهة القرض املراِد به منفعة املتسّلف، ألجل ما يف ذلك من املعروف 

 .وهذا استحسان بالضرورة ،3"واهلل سبحانه أمر هبما على اجلملة ،واإلحسان
والكالم يف احلكم : "كما أنه أشار إىل اخلالف الواقع يف االستحسان، حيث قال -

ألصول، ولألصوليني يف تأويل ملخالف للقياس يتسع، وموضعه كتاب ااباالستحسان 
 .4"حسان املتبع دون القياس تأويالت مبسوطة يف كتاب األصولستاال

 .يؤكد هذا الذي سبق وسيأيت ذكر شيء من الفروع املبنية على االستحسان، مبا
 .االستحسان علىالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الثالث
 .جواز تجريح الشهود والرواة للضرورة :المسألة األولى

                                                           

هو أبو عبد اهلل أصبغ بن الفرج بن سعيد، من فقهاء املالكية وعلمائهم، أخذ عن ابن القاسم وابن وهب  - 1
 ‘ تويف ،ري ألحاديث املوطأ، وكتاب األصولهم ابن املواز وابن حبيب، له تفسوأشهب، وتتلمذ عليه مجاعة من

الديباج : ، ابن فرحون(وما بعدها 4/11)ترتيب املدارك، : عياض :انظر ترمجته يف. ه116:ه، وقيل سنة113: سنة
 (.133)املذهب، 

 (.165-1/1/138)شرح التلقني، : املازري - 2
 (1/1/384)نفسه،  صدرامل - 3
 (.3/1/41)نفسه،  صدرامل - 4
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ففي تعليقه على مقدمة صحيح مسلم، وما ذكر فيها من درجات الرواة، حيث ذكر 
عدوال،  وااألولني، وإن كانقوما مشهورين بالعدالة والضبط، وذكر آخرين ال يبلغون رتب 

: أن يقول كيف استجاز هاهنا: إن قيل: "ومسّاهم بأمسائهم، فعّقب املازري على ذلك قائال
لوال غيبتهما ألعلمتكم أيهما ): قال يف الطبيبني ×مع أنه  ،فالن أعدل من فالن

ألن  ،ألنه موضع تعليم واحلاجة ماسة إليه ؛الضرورة هاهنا لذكر هذا تدع :قيل ،1(أطبّ 
به،  الناس من كان أعدل وعولوا عليه وأفتوا األخبار عندهم قدموا خربالعلماء إذا تعارضت 

السيما وقد جيوز  ،ناه األطب من ذينك الطبيبني كما دعت مسلماومل تدع ضرورة إىل ذكر 
 ،وإن كان هناك أوسع منه علماً بالطب ،اسرتشاد الطبيب املوثوق بعلمه املرجو النفع مبداواته

وقد أجيز التجريح  ،ة وأن يقدم على رواية األعدل منهوال جيوز األخذ برواية الناقص يف العدال
إنه ): فيمن استشري يف نكاحه ×وقال  ،لضرورة إليه ومل مينع لكونه غيبةللشهود ل

ومل ير ذلك غيبة ملا كان  ،2(إنه ال يضع عصاه عن عاتقه): وقال يف اآلخر (صعلوك
 .3"مستشارا يف النكاح ودعت الضرورة إليه

وهذا من قبيل االستحسان بالضرورة، وبالنّص أيضا، إذ األصل منع ذلك صيانة 
لألعراض، ومنعا من الوقوع يف الغيبة، إال أنه استثين جتريح الشهود والرواة للضرورة إليه، محاية 

، وإرشادا لألفضل كما يف ظا للحقوق كما يف جانب الشهودللدين كما يف جتريح الرواة، وحف
 .النكاح

 .اجواز االستجمار استحسان: المسألة الثانية
ال يستنجي أحدكم بأقّل من ثالثة : )×مما جاء يف إباحة االستجمار قول النيب 

، واالستجمار استثناء من أصل عام، ذلك أن األصل أن تكون الطهارة باملاء، 4(أحجار
وإمنا كان هذا هكذا ألن : "، وهذا ما يوّضحه املازري، فقد قالعن ذلك للحاجة إليهفعفي 

ومسح باستعمال احلجر ألنه قد يعرض لإلنسان  ،دنا أال تزال النجاسة إال باملاءاألصل عن
                                                           

 .(1/331)، 1113: احلديث مروي باملعىن، وهو يف املوطأ، كتاب اجلامع، باب تعاجل املريض، رقم - 1
 .(1/1114)، 1435: ، كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 2
 (.113-1/111)املعلم، : املازري - 3
 (.1/114)، 161: ، كتاب الطهارة، باب االستطابة، رقميف صحيحهأخرجه مسلم  - 4
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فرخص له  ،ملاء وال ميكنه التأخر إىل وجودهقضاء احلاجة يف الطرقات ومواضع ال يتفق فيها ا
 .1"حلجر املوجود بكل مكانيف استعمال ا

 .العفو عن يسير الدماء: ةلثالمسألة الثا
 :2اختلف الفقهاء يف قليل النجاسة، هل يعفى عنه أم ال؟ على ثالثة أقوال

قليل النجاسات وكثريها سواء دون استثناء ال يعفى عن شيء من  :القول األول
 .4وأمحد 3ذلك، وهو قول اإلمام الشافعي

يعفى عما كان بقدر الدرهم البغلي فما دون من النجاسات كافة، وبه  :القول الثاني
 .5قال أبو حنيفة

النجاسات يستوي قليلها وكثريها إال الدم، فإنه يعفى عن قليله، وهو  :القول الثالث
 .6قول اإلمام مالك

مبذهب مالك من أنه يعفى عن يسري الدماء، واستثين  ‘ أخذ: المازري رأي
اليسري منها من األصل العام ألجل املشقة، فالقياس أن يستوي يسري الدماء وكثريها كما يف 
سائر النجاسات، لكن ملا كانت الدماء مما يشق التحرز منها عفي عن يسريها ختفيفا، قال 

 ،كثريها يف احلكم، كالبول والغائطا و ألن األصل يف سائر الدماء أن يستوي قليله: "‘
 .7"لكن ملا كان قليل الدم ال ميكن التحرز منه، رخص فيه لرفع احلرج

 .ثبوت الخيار في البيع ألجل الحاجة :ةرابعالمسألة ال
فإن األصل أن يقع البيع على البّت، واخليار خيرج البيع عن مقتضاه؛ ألن مقتضى 
عقد البيع التتميم وانتقال امللك، وامللك املطلق يقتضي جواز التصرف املطلق، وبيع اخليار 
مينع من تصرف من ال خيار له يف ملكه، والبيع على شرط عدم التصرف يف املبيع أبدا 

                                                           

 (.1/1/135)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.1/185)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.1/183)احلاوي الكبري، : املاوردي - 3
 (.1/31)املغين، : ابن قدامة - 4
 (.1/64)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 5
 (.1/113)املدونة، : مالك بن أنس - 6
 (.1/1/138)، املصدر السابق: املازري - 7
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والقياس يقتضي احلكم ذاته إذا اشرتط عليه املنع من التصرف  مفسد له وموجب لفسخه،
ملدة حمدودة، فاستثنيت املّدة اليسرية ألجل حاجة الناس، وألنه من مصاحل العقود، وإن 

 .1تضمن غررا يسريا، فإن الغرر اليسري معفو عنه يف الشرع
 بالنص، ووجه االستحسان هاهنا إباحة اخليار من جهة؛ للمصلحة يف ذلك ولثبوته

من جهة أخرى؛ ألن يف منع اخليار تضييقا على الناس،  والعفو عن الغرر اليسري للضرورة
والتحّرز عن الغرر اليسري فيه مشقة، فاستثنيا ألجل حاجة الناس، فإباحة اخليار استحسان 

 .بالنص، والعفو عن الغرر اليسري استحسان بالضرورة
 .جواز الحوالة :ةخامسالمسألة ال

أن الدليل على جواز احلوالة السنة واإلمجاع، وأنه ال خالف بني  ‘حيث ذكر 
وهي مستثناة من األصول؛ ألنه قد تقرر من أصول : "العلماء يف جوازها، مث قال بعدها

عن الدْين بالدْين، واحلوالة بيع دين بدين؛ ألن من له الدين قد باع  ×الشريعة نَ ْهُي النيب 
ذمة غرميه بدين آخر يستحقه غرميه يف ذمة رجل آخر، لكن ملا  الدين الذي يستحقه يف

 .2"ورفًقا سامح الشرع به اعروفدعت الضرورة إىل ذلك وتضمن م
وهذا استحسان بالنص؛ لثبوت احلديث بذلك، ووجهه أن مقتضى القياس أو 

، وتطبيق حكم - ‘كما ذكر   -القاعدة العامة منع احلوالة؛ ألهنا بيع دين بدين 
األصل موقع يف احلرج واملشقة، فاستثنيت حلاجة الناس إليها من جهة، ومن جهة أخرى أهنا 

 .من باب املعروف واإلحسان، وهو أمر مرغوب فيه شرعا
، وأنه بىن عليه العديد فتقرر مما سبق أن األخذ باالستحسان مذهب اإلمام املازري

 .من الفروع
 
 
 
 

                                                           

 (.وما بعدها 1/1/333)، شرح التلقني: املازري - 1
 .(1/136)املعلم، : ، وانظر أيضا(11-3/1/15)، املصدر نفسه - 2
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 .الفروع على المصالح المرسلة بناء: المبحث الثامن
ضرب شهد الشارع العتباره، وثبت بدليل الشرع  : املصاحل على ثالثة أضرب :تمهيد

كونه مصلحة مقصودة، وضرب متوّهم يف نظر اإلنسان ليس مبصلحة البتة، بل أتى الدليل 
ائه، من الشرع بإلغائه واطّراحه، وضرب ثالث ليس له من دليل خاص يشهد العتباره أو إلغ

وُعرفت مالءمته لتصرفات الشارع ومقاصده، فهو املصلحة املرسلة، وحجية هذا األصل 
 : وختريج الفروع عليه عند املازري ما سنتناوله يف هذا املبحث من خالل النقاط اآلتية

 .تعريف المصلحة المرسلة :المطلب األول

بد من تعريف املصلحة املرسلة لفظ مركب من جزأين، وللوقوف على معناه ال 
 :مفرديه كال على حدة

 .تعريف المصلحة لغة واصطالحا: الفرع األول

 .المصلحة في اللغة: أوال

اسم مشتق من الفعل َصَلَح يصلح، وهي  هي املنفعة وزنا ومعىن، وهي: املصلحة
 .1والصالح ضّد الفساد تدل على ما هو نقيض الفساد،من صلح يصلح صلوحا وصالحا،

 .المصلحة في االصطالح :ثانيا

عّرف األصوليون املصلحة بتعريفات عديدة، جتتمع أغلبها يف معىن جلب النفع ودفع 
الضرر وفق مقاصد الشرع، فهي هبذا االعتبار الفعل الذي يرتتب عليه جلب نفع أو دفع 

 .2ضرر مقصود للشارع

، سواء الوصف املناسب يف أي حكم: "وباعتبار إضافتها إىل أحكام الشرع فهي
 .3"أكان طلب فعل أم طلب ترك

                                                           

 (.1/316)لسان العرب، : ، ابن منظور(3/353)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
شرح : ، الطويف(3/338)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(411-1/416)املستصفى، : الغزايل - 2

 (. 1/885)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(1/63)املوافقات، : ، الشاطيب(3/154)خمتصر الروضة، 
 (.33)م، 1883-ه1413، 1دار النهضة اإلسالمية، ط: املصاحل املرسلة، بريوت: حممود حسن - 3
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 .لغة واصطالحا( اإلرسال)معنى المرسلة : الفرع الثاني

 .اإلرسال في اللغة :أوال

: أطلقه وأمهله، وأرسلت الكالم إرساال: اإلرسال يف اللغة اإلطالق، وأرسل الشيء
 .1أطلقته من غري تقييد

 .اإلرسال في اصطالح األصوليين: ثانيا

يذكر عامة األصوليني املرسل عند كالمهم عن املناسبة يف القياس، ويراد به عندهم ما 
 .2مل يقم دليل على اعتباره وال إلغائه، أي مرسل أو مطلق من الدليل

هي كل مصلحة مل يشهد هلا من الشرع دليل خاص  فالمصلحة المرسلة: وعليه
ل كلي يدل عليها، هذا الدليل هو مالءمتها على اعتبارها أو إلغائها، إال أهنا مل ختل عن دلي

 .3ملقاصد الشارع، بأن تكون مندرجة حتت مقاصد الشرع وقواعده العامة

 .حجية المصالح المرسلة: الثانيالمطلب 

 .المذاهب واآلراء في االحتجاج بالمصلحة المرسلة: الفرع األول

العبادات واحلدود والكفارات ملصاحل املرسلة يف اتفق العلماء على عدم جواز العمل با
وتقديرات الفروض، إذ ال جمال لالجتهاد فيها أصال، واختلفوا يف العمل هبا فيما وراء ذلك 

 :1على مذهبني

                                                           

 (.36)املصباح املنري، : ، الفيومي(11/133)لسان العرب، : ابن منظور - 1
حممد : ، ابن عاشور(1/856)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(4/183)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 2

م، 1551-ه1411، 1دار النفائس، ط: حممد الطاهر امليساوي، عمان: الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق
 (.33)املصاحل املرسلة، : ، حممود حسن(358)

االعتصام، : ، الشاطيب(وما بعدها 3/156)شرح خمتصر الروضة، : ، الطويف(1/435)املستصفى، : الغزايل - 3
أصول الفقه اإلسالمي، : ، الزحيلي(33-34)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(1/31)، املوافقات، (1/651)
(1/131). 
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من  2املصاحل املرسلة حجة معتربة شرعا، وإليه ذهب مجهور العلماء :المذهب األول
 .- يف األخذ هبا هذه املذاهب على تفاوت بني - 6واحلنابلة 5واملالكية 4والشافعية 3احلنفية

املصاحل املرسلة ليست باحلجة الشرعية، بل هي مردودة غري مقبولة،  :المذهب الثاني
 .8ومجاعة من العلماء 7وهو مذهب الظاهرية

على ما يثبت اعتبار اإلمام  -يف حدود اطالعي  -مل أقف : رأي اإلمام المازري
يدّل على اعتداده  اكالمه مبعض  ، لكن ورد يف صراحة هلذا األصل أو رّده ‘املازري 

 :باملصاحل عموما ومن مجلتها املصاحل املرسلة، من ذلك

إقراره بأن الشرع مبين على مراعاة املصلحة واعتبارها، ففي تعليقه على حديث  -
بكثرة اجلرذان، وذكر أن  ×االنتباذ يف األسقية من صحيح مسلم ذكر اعتذار القوم للنيب 

حيتمل أن : "م هذا كان ملا علموه من أن الشرع مبين على مراعاة املصاحل، حيث قالاعتذاره
 .9"يكون إمنا راجعوه ألهنم اعتقدوا أنه إمّنا يبين كثرياً من شرعه على املصاحل

                                                                                                                                                                      

-ه1414، 6دار القلم، ط: عبد الوهاب، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه، الكويت: فخال - 1
 (.1/131)أصول الفقه اإلسالمي، : ، الزحيلي(38)م، 1883

املصاحل : ، الشنقيطي(3/113)البحر احمليط، : ، الزركشي(333)، (356)شرح تنقيح الفصول، : القرايف - 2
 ، (43)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(11)ه، 1415، (ط.د)اجلامعة اإلسالمية، : املرسلة، املدينة املنورة

: ، خالف(1/316)فواتح الرمحوت، : اللكنوي: انظر. أما احلنفية فإهنم أخذوا هبا حتت مسمى االستحسان - 3
 (.46-43)املرجع السابق، : ، البغا(85-38)املرجع السابق، 

: اجلويين: انظر. إذا كانت مستندة إىل أصل كلي يف إطار القياس مبعناه العام أخذ باملصاحل املرسلة الشافعي - 4
حممد : شهاب الدين حممود بن أمحد، ختريج الفروع على األصول، حتقيق: ، الزجناين(وما بعدها 1/1114)الربهان، 

 (.315)ه، 1383، 1مؤسسة الرسالة، ط: أديب صاحل، بريوت
 (.33-1/31)املوافقات، : ، الشاطيب(335)، املصدر السابق: يفالقرا - 5
 (.33-31)، املرجع السابق: ، البغا(38)، املرجع السابق: ، خالف(6/16)، املصدر السابق: الزركشي - 6
 (.3/15)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 7
اإلحكام : ، اآلمدي(153)روضة الناظر، : ابن قدامة: انظر. الباقالين واآلمدي وابن احلاجب وابن قدامة: منهم - 8

 (.3/313)، املنتهىشرح خمتصر : ، اإلجيي(186-4/183)يف أصول األحكام، 
 (.1/131)املعلم، : املازري - 9
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املصاحل يف اجتهاداته، على حنو ما جاء يف فتح  ×التنبيه على اعتبار النيب  -

 ×رباعها وأمواهلا على الغامنني، حيث ذكر أن سبب تركه  ×مكة ملا مل يقسم النيب 
رأى من املصلحة بعد إثخاهنم واالستيالء عليهم أن يبقيهم حلرمة العشرية وحرمة  قسمتها ملا

 .1البلد، وما رجا من إسالمهم وتكثري عدد املسلمني هبم

عامة املسلمني من رد األسرى على الكفار، ملا فيه من املصلحة ل ×ومثله أيضا ما فعله 
 .2بثقة الكفار فيما يعاهدوهنم عليه

التنبيه على مراعاة املصاحل يف اجتهادات األئمة، من ذلك اعتبار اإلمام مالك  -
اخللطة يف إجياب اليمني على املّدعى عليه لضرب من املصلحة، لئال يبتذل السفهاء العلماء 

، فاألصل أن اليمني جتب للمّدعي واألفاضل فيحلفوهنم مرارا، فبني وجه املصلحة يف ذلك
على املّدعى عليه، لكن يراعى حال املدعى عليه من الصالح والفضل منعا من ابتذاهلم 

 .3وإهانتهم

إىل النظر يف املصاحل ومحاية الذرائع  اهلل عنهوكثريًا ما يلتفت رضي : "وقال عنه أيضا
 .4"وأْنزل التهمة منزل اليقني يف مواضع قد ُعلمت

: من أن العّلة يف تضمني الصناع هي املصلحة، كما يف قوله ‘ما ذكره  -
 الصناع إن الصنَّاع نياملصلحة، على ما يذكر يف كتاب تضم تهضمان الصانع إمنا عل: قيل"

لو مل يضمنوا الّدَعْوا تلَف ما دِفع إليهم، وبالناس ضرورة إىل دفع ذلك إليهم، وكذلك ما 
 . 5"من املصلحة تضمينهم له روا عليهؤجِ  ملا استُ فع إليهم ليجعلوه مثااًل دُ 

                                                           

 (.3/33)، املعلم: ازريامل - 1
 (.1/3/1514)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.1/451)املعلم، : املازري - 3
 (.3/1/458)شرح التلقني، : املازري - 4
، (1/3/1513)، (1/1/113: )، وانظر يف كون املصلحة علة تضمينهم(3/1/311)نفسه،  املصدر - 5

(3/1/458)، 
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وسيأيت من النماذج ما خرجة على قاعدة املصاحل املرسلة، فهذه إحدى املسائل امل
 .يوضح ذلك أكثر يف مطلب مستقل

 .أدلة اعتبار المصلحة المرسلة، وضوابط العمل بها: الفرع الثاني

 .األدلة على اعتبار المصالح المرسلة: أوال

 :1استدّل القائلون باعتبار املصاحل املرسلة مبا يلي

ما ثبت باستقراء أحكام الشريعة من ثبوت األخذ باملصاحل ومراعاهتا، على حنو ما  -
[  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]: جاء يف قول اهلل تعاىل

: األنبياء][ گ گ گ گ ک ک]: وقوله سبحانه، [133:البقرة]
مصاحل الناس يف العاجل واآلجل، واعتبار جنس مقتضى الرمحة واليسر مراعاة ، ف[151

املصاحل يف مجلة األحكام يوجب ظن اعتبار املصلحة املرسلة يف تعليل األحكام، حبيث إذا مل 
 .تعترب وقع املكلف يف ضيق وحرج، والعمل بالظن الراجح واجب

 اجتهادات الصحابة فإنه بتتبعها يظهر أهنم بنوا الكثري من األحكام على جمرد -
املصلحة من غري اعتبار أو نظر يف أصل آخر، مع تكرر ذلك فيهم من غري نكري، فكان 

مجع القرآن الكرمي يف  ÷هذا إمجاعا منهم على اعتبار املصاحل يف األحكام، فأبو بكر 

عّلق حّد السرقة عام اجملاعة  ÷ مصحف واحد استنادا ملصلحة حفظ الدين، وعمر

فإنه زاد األذان األول  ÷ حفظ املال، وأما عثمان ترجيحا ألصل حفظ النفس على أصل
يف اجلمعة بعد اتساع رقعة اإلسالم، ومجع القرآن على حرف واحد ملا خشي تفرق األمة، 

 .وأمثال هذا يف اجتهاداهتم كثري

                                                           

شرح خمتصر : ويف، الط(وما بعدها 6/163)احملصول، : ، الرازي(وما بعدها 1/1116)الربهان، : اجلويين - 1
: ، خالف(وما بعدها 1/611)االعتصام، : ، الشاطيب(4/331)إعالم املوقعني، : ، ابن القيم(3/313)الروضة، 

أصول الفقه : ، الزحيلي(وما بعدها 34)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(وما بعدها 85)مصادر التشريع اإلسالمي، 
 (.وما بعدها 1/161)اإلسالمي، 
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ن الوقائع واحلوادث اجلزئية ال هناية هلا وال حصر، ومصاحل الناس تتغري بتغري إ -
صار على األحكام املبنية على مصاحل نص الشرع على اعتبارها فيه الزمان واملكان، واالقت

تعطيل لكثري من مصاحل الناس ، ومجود التشريع عن مسايرة حاجاهتم، ويف ذلك إضرار هبم  
كبري ال يتفق مع قصد الشرع من جلب املصاحل ودرء املفاسد، فتعني تطلب طريق آخر 

و املصاحل اليت تتوافق ومقاصد الشريعة العامة يستند إليه يف معاجلة الوقائع واألحداث، وه
وقواعدها الكلية، إذ لو مل تعترب هذه املصاحل ألدى ذلك إىل خلو الوقائع عن األحكام وهذا 

 .أمر باطل

 .ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة: ثانيا

إن العلماء الذين أخذوا باملصاحل املرسلة مل يعتربوها مطلقا، بل أخذوا هبا بقيود 
 :1وضوابط، هي كاآليت

 .مالءمتها ملقاصد الشريعة، حبيث تعود عليها باحلفظ والرعاية دون منافاة هلا -

 .أن ال تعارض نصا أو إمجاعا أو قياسا صحيحا -

بأن يتحقق من ربط احلكم هبا جلب نفع أن تكون معقولة يف ذاهتا، مقطوعا هبا،  -
 .أو دفع ضرر

 .أن تكون مصلحة عامة ال خاصة -

 .أن ال يكون العمل هبا يف األحكام الثابتة اليت ال تتغري بتغري الزمان واملكان -

أن ال تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية هلا، وأن ال يرتتب على العمل هبا  -
 .امفسدة أكرب منها أو مساوية هل

 

                                                           

، (وما بعدها 1/611)االعتصام، : ، الشاطيب(6/164)احملصول، : ، الرازي(1/414)املستصفى، : زايلالغ - 1
أصول الفقه : ، الزحيلي(33)أثر األدلة املختلف فيها، : ، البغا(155-88)مصادر التشريع اإلسالمي، : خالف

 (.355-1/188)اإلسالمي، 
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 .على المصالح المرسلةالمبنية نماذج من الفروع : المطلب الثالث

 .جواز التسعير للمصلحة :المسألة األولى

أن اإلمام ليس له أن يسّعر جلالب  ‘صورة هذه املسألة كما ذكر اإلمام املازري 
الطعام من مدينة أخرى وال لزارعه، وإمنا اخلالف فيمن اشرتى السلعة من أسواق املسلمني 

 :واحتكرها على وجه جيوز له، فقد اختلف فيه الفقهاء على قولني

، -نسبه إليهم املازري  -ال جيوز التسعري حبال، وهو قول اجلمهور  :القول األول
 .4واحلنابلة 3، وإليه ذهب الشافعية2وأحد القولني عند املالكية 1احلنفية فهو قول

جيوز التسعري على احملتكر إذا كان فيه مصلحة للجمهور، وهو أحد  :القول الثاني
 .5القولني يف مذهب مالك

جواز التسعري على احملتكر إذا كان يف  ‘ أخذ به الذي :رأي اإلمام المازري
ال أحد من العلماء يبيح لإلمام أن حيجر على : "ذلك مصلحة للجمهور، ويف ذلك قوله

فمن  ،منا يقع االضطراب فيما فيه مصلحةوإ، م حتجريًا ال مصلحة فيه للجمهورالناس أمواهل
يف أن  الصحاب األمو يلتفت إىل القضاء باملصاحل أباح التسعري، ومن يلتفت إىل مضرة أ

فصار األمر ينحصر إىل أنه  ،الثمن الذي خيتارونه منع من التسعري حيجر عليهم يف أمواهلم
ضرة م مىت كان التحجري ال يتضمن مصلحة فإنه مينع منه، ومىت كانت املصلحة ال تقابلها

 .6"وال مفسدة ألحد فإنه جيوز لإلمام فعله
عّلق جواز التسعري باملصلحة اليت ال يلحق جراءها مفسدة أو  ‘فاإلمام املازري 

 . مضرّة بأحد، وهذا الذي ذكره العلماء يف شرط األخذ باملصاحل املرسلة
                                                           

 (.11/111)، البناية شرح اهلداية: العيين - 1
 (.1/3/1511)، وإليه أشار املازري كما يف شرح التلقني، (وما بعدها 6/448)النوادر والزيادات، : القريواين - 2
 (.3/451)احلاوي الكبري، : املاوردي - 3
 (.3/63)، الكايف: قدامةابن  - 4
 (.431-6/435)السابق،  صدرامل: القريواين - 5
 (.1511-1/3/1511)، املصدر السابق: املازري - 6
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 .جواز الصلح على اإلنكار :المسألة الثانية

وينكر ذلك من يف يده الدار، أو أهنا له،  اإذا اّدعى رجل على رجل يف يديه دار 
أنكر املّدَعى عليه الدعوى مث صاحل ه إذا إنّ ، ففينكر ذلك املدعى عليهيدعي بدين عليه 

 :1عليها مبال دفعه للمّدعي، فإن هذا قد اختلف فيه الفقهاء على مذهبني

 .4واحلنابلة 3واملالكية 2اجلواز، وإليه ذهب احلنفية: المذهب األول

 .5املنع منه، وهو مذهب الشافعية :المذهب الثاني

مبا عليه مذهب املالكية من جواز الصلح على  ‘ أخذ :لمازريرأي اإلمام ا
وقد احتج على أصحاب الشافعي بأن املعاوضة : "اإلنكار، معّلال جوازه باملصلحة، إذ يقول

ا تنصرف مال مبال، فإهن لم هلم أهنا ال تنصرف إىل معاوضةيف الصلح على اإلنكار أن يس
لإلنسان أن يفتدي بماله من ضرر ومن المصلحة  ،إىل شراء ميني ودفع خصام

ألن المال أعد للمصالح، ومن المصالح لإلنسان بذله في أن يدفع عن نفسه ...يلحقه
 .6"ضررًا به

 .رفع العقوبة عن شاهد الزور إذا أقّر على نفسه بذلك :المسألة الثالثة

ذكر من  ،إقرار أحد الورثة بدين على املورِّث وإنكار الباقني عن ففي معرض كالمه
روايات املذهب أن املِقّر ال يؤخذ إال مبا ينوب مرياثه من الدين، وبنّي أن ذلك معّلل 

المصلحة  فاقتضت...: "‘قال ف باملصلحة، لئال يهرب وارث من مثل هذا اإلقرار،
، فإذا علم الوارث أنه ال على هذا المذهب تسهيل باب اإلقرار بالحقوق على الورثة

                                                           

 (.4/1831)بداية اجملتهد، : ، ابن رشد(1/3/1533)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.133-15/134)املبسوط، : السرخسي - 2
 (.1/113)املعونة، : البغدادي - 3
 (.1/161)، الكايف: قدامةابن  - 4
 (.3/136)األم، : الشافعي - 5
 (.1561-1/3/1561)، املصدر السابق: املازري - 6
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 عليه اإلقرار وانتصل من هذا احلق خفّ ...من الدين ما ينوب مرياثه يؤخذ منه إال مقدار
إن شاهد الزور إذا أقر أنه شهد بالزور مل يعاقب، إذ لو عوقب مل يرجع : وهذا كما يقال...

رفع حق اهلل سبحانه ها هنا  ، فكانت المصلحة تقتضيأحد عن شهادة شهد فيها بالزور
كانت المصلحة تقتضي أال يؤخذ المقر من الورثة إال في العقوبة على شهادة الزور، كما  

 .1"بما ينوبه ويسقط حق المقر له ألجل هذه المصلحة أيًضا

 .تضمين المرتهن الرهن إذا كان مما يغاب عليه واّدعى هالكه: المسألة الرابعة

اختلف الفقهاء يف الرهن يهلك أو يضيع عند املرهتن، ممن يكون ضمانه؟ على ثالثة 
 :2أقوال

الرهن من الراهن وضمانه عليه، والقول قول املرهتن مع ميينه أنه ما فرط  :القول األول
 .4وأمحد 3فيه وما جىن عليه، وهو قول الشافعي

 .5ضمان الرهن على املرهتن، وبه قال أبو حنيفة :القول الثاني

املرهتن ضامن فيما يغاب عليه مما خيفى هالكه، ومؤمتن فيما ال يغاب  :القول الثالث
 .6عليه مما ال خيفى هالكه، وهو قول اإلمام مالك

مبذهب اإلمام مالك من كون الرهن مضمونا يف  ‘ أخذ :رأي اإلمام المازري
تضمني صلحة كما يف يه، وادعى ضياعه، ووجه تضمينه املذمة املرهتن إذ كان مما يغاب عل

وإمنا ضمن ما يغاب عليه للتهمة بإخفائه، وكون املرهتن ال ميكن  :"الصناع، يقول يف ذلك
يأيت  ،أن يظهر صدقه من كذبه، والذي ال يغاب عليه بعيد كذبه فيه ألنه قد يظهر كذبه فيه

                                                           

 (.3/1/411)، شرح التلقني: ملازريا - 1

 (.4/1813)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.6/111)احلاوي الكبري، : املاوردي - 3
 (. 6/311)املغين، : ابن قدامة - 4
 (.83)خمتصر الطحاوي، : الطحاوي - 5
 (.1/143)املعونة، : البغدادي - 6
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الذي زعم أنه مات، فكأنه حنا حنو الشافعي، لكنه ضمن يف مواضع التهمة، ورأى  العبد حيًّا
ن الصناع ألجل املصلحةيف  .1" ذلك املصلحة كما يضمَّ

له عليها يف باملصاحل املرسلة، وتعوي ‘فهذه مناذج تثبت احتجاج اإلمام املازري  
 .، مراعاة ملقاصد الشارع من جلب النفع ودفع الضرربناء الفروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.3/1/458)شرح التلقني، : املازري - 1
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 .بناء الفروع على مراعاة الخالف: المبحث التاسع

قد كان من ميزات وخصائص املذهب املالكي كثرة أصوله وقواعده، وتنوّع  :تمهيد
مصادره، الشيء الذي أكسبه مرونة يف معاجلة القضايا والنوازل، وأبعده عن التقوقع 

واالنغالق، وكان من بني تلك القواعد قاعدة مراعاة اخلالف، هاته القاعدة اليت دار حوهلا  
عرضة للنقد بل وأحيانا الرّد، وفيما يلي عرض هلذه  كثري من النقاش واجلدال، وكانت

القاعدة وآراء العلماء فيها، مع بيان وتوضيح رأي اإلمام املازري وطريقته يف ختريج الفروع 
 :  عليها

 .تعريف مراعاة الخالف، وحجيته: المطلب األول

 .تعريف مراعاة الخالف: الفرع األول

وأعملها يف  ‘مراعاة اخلالف من األصول والقواعد اليت أخذ هبا اإلمام مالك 
االجتهاد، حىت اشتهر ذلك يف مذهبه، وصار إذا أُطلق هذا اللفظ انصرف إىل معىن خاص، 

إعمال دليٍل يف الزم مدلوله الذي أُعِمل يف نقيضه دليل : "لذلك عرّفه علماء املالكية بقوهلم
 .1"آخر

 .2رجحان دليل املخالف على دليل اجملتهد يف اللزوم: فحقيقته إذاً 

 .3"هو إعطاء كل واحد من الدليلني حكمه: "وقيل يف حّده

أن يأخذ اجملتهد ابتداء بالدليل الذي يراه أرجح؛ ملقتضى : ومعىن هذا الكالم
 الرجحان يف غلبة ظنه، مث إذا وقع العمل على مقتضى الدليل اآلخر، راعى ما هلذا الدليل

                                                           

دار : حممد أبو األجفان والطاهر املعموري، بريوت: أبو عبد اهلل حممد، شرح حدود ابن عرفة، حتقيق: الرصاع - 1
 (.1/163)م، 1883، 1الغرب اإلسالمي، ط

دار : عبد الوهاب أبو سليمان، بريوت: حسن بن حممد، اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة، حتقيق: املشاط - 2
 (.133)م، 1885-ه1411، 1الغرب اإلسالمي، ط

 (.6/333)املعيار املعرب، : الونشريسي: ف هو لإلمام أيب العباس القباب، انظريهذا التعر  - 3
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من القوة اليت مل يسقط اعتبارها يف نظره مجلة، فإذا وقع عقد أوعبادة على مقتضى دليل 
 .1املخالف مل يفسخ العقد، ومل تبطل العبادة، فهو توسط بني دليلني

ترجيح اجملتهد دليل املخالف بعد وقوع احلادثة، وإعطاؤه : "ومن تعريفات املعاصرين
 .2"ما يقتضيه، أو بعض ما يقتضيه

دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار، يف الزم  ‘إعمال مالك : الهومث
مدلوله الذي هو ثبوت اإلرث بني الزوجني املنعقد نكاحهما بالشغار إذا مات أحدمها، وهذا 

-الذي هو الفسخ  -يف نقيضه  ‘أعمل مالك  -الذي هو عدم الفسخ  -املدلول 
وجوب فسخ نكاح الشغار، : مام مالكدليال آخر، فحصل من جمموع ذلك أن مذهب اإل

 .3وثبوت اإلرث بني املتناكحني به إذا مات أحدمها

 .حجية مراعاة الخالف: الفرع الثاني

 .اآلراء في المسألة: أوال

، لكن عند التحقيق جند ‘يُنسب القول هبذا األصل إىل مذهب اإلمام مالك 
وإن مل يصّرحوا  -أتباع املذاهب وغريهم أن مراعاة اخلالف مما حيكم به كثري من الفقهاء من 

على تفاوت بينهم يف   األخذ  - 4، كما تدّل عليه تطبيقاهتم على الفروع الفقهية-بذلك 
 :، إال أن ذلك ال ينفي كونه حمل خالف بني الفقهاء، ومذاهبهم يف ذلك كما يلي-به 

                                                           

 (.6/333)، املعيار املعرب: ونشريسيال - 1
للدراسات اإلسالمية، دار البحوث : مراعاة اخلالف عند املالكية وأثره يف الفروع الفقهية، ديب: حممد شقرون - 2

 (.13)م، 1551-ه1413، 1ط
حممد حيىي : ، الواليت(3/313)، عيار املعربامل: ، الونشريسي(163-1/164)، شرح حدود ابن عرفة: الرصاع - 3

: ، املشاط(31-35)ه، 1346، (ط.د)املطبعة التونسية، : بن عمر، إيصال السالك يف أصول اإلمام مالك، تونس
 (.133)، اجلواهر الثمينة

مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية العاملية بباكستان، : خمتار قوادري - 4
 (.151)م، 1555-ه1415
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ب مجهور الفقهاء األخذ بقاعدة مراعاة اخلالف معترب شرعا، وإليه ذه :القول األول
 .1من أصحاب املذاهب

 .2العمل مبراعاة اخلالف مردود غري معترب، وبه قال مجاعة من الفقهاء :القول الثاني

كثريا ما يُعمل هذا األصل، ويعتمد عليه يف   ‘إن اإلمام املازري : المازري رأي
بناء الفروع وختريج املسائل الفقهية، وسواء كان اخلالف داخل املذهب أو خارجه، بل لعّله 

حتفل "، إذ 3من أكثر العلماء أخذا به كما يظهر ذلك جليا ملن قرأ كتبه وتتبع خترجياته
ى هذه القاعدة واستعماهلا يف التعليل مصنفاته وتعليقاته بنماذج كثرية تدل على أخذه مبقتض

والرتجيح، كما يعول عليها أحيانا يف تفسري ما وقع من اختالف اآلراء واالختيارات بني أئمة 
 :،  ومما جاء عنه يف ذلك4"املذاهب

وقد حكى حذاق أهل األصول إمجاع األمة على إجزاء صالة : "‘قوله  -

ذلك بأن كل واحد منهم  ‘، وفّسر 5"ضاألئمة املختلفني يف الفقه بعضهم وراء بع

                                                           

، (111و 1/111)، 1881-ه1411، 1طدار الكتب العلمية، : األشباه والنظائر، بريوت: ابن السبكي - 1
، 1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط: تيسري فائق حممود، الكويت: قيقاملنثور يف القواعد، حت: الزركشي
، (وما بعدها 3/156)املوافقات، : ، الشاطيب(1/136)القواعد، : ، املقّري(118-1/113)م، 1831-ه1451

ار د: محزة أبو فارس وعبد السالم الشريف، بريوت: إبراهيم بن علي، كشف النقاب احلاجب، حتقيق: ابن فرحون
: ، املشاط(وما بعدها 1/163)شرح حدود ابن عرفة، : ، الرصاع(163-161)م، 1885، 1الغرب اإلسالمي، ط

 (.وما بعدها 155)مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي، : ، خمتار قوادري(وما بعدها 133)اجلواهر الثمينة، 
جامع بيان العلم وفضله، : ابن عبد الرب: انظر. عياضالقاضي ، واإلمام اللخمي، و اإلمام ابن عبد الرب :منهم - 2

شرح املنهج املنتخب، : ، املنجور(66)إيضاح املسالك، : الونشريسي، (3/151)املوافقات، : ، الشاطيب(1/811)
(183 .) 

د منهج اخلالف والنق: ، عبد احلميد عشاق(وما بعدها 183)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية - 3
م، 1553-ه1416، 1دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ط: الفقهي عند اإلمام املازري، ديب

 (.وما بعدها 1/453)
  .(1/458)املرجع السابق، : عبد احلميد عشاق -4

 (.1/1/486)شرح التلقني، : املازري - 5
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يعتقد أن صاحبه مصيب، أو أنه ال يقطع بكونه وافق احلق دون صاحبه الذي خالفه، 
 .حبسب مذهب كل واحد يف اإلصابة يف االجتهاد

وقال فيمن نسي السالم وانصرف من صالته مث ذكر ذلك عن قرب هل يؤمر  -
نصرف د ايعود به إىل صالة ق  رجوعه إىل تكبريافتقر يفخالفه  فإن راعينا: "بالتكبري أم ال

ألنه مل خيرج من الصالة فيفتقر إىل تكبري يعود  ؛مل يفتقر إىل تكبري عنها وإن مل يراع خالفه
 .1"به إليها

فيمن احتّج مبراعاة ابن القاسم خالف  ‘ومما يثبت تعويله عليه قوله  -
الشافعي فيمن طّلق طالقا رجعيا مث وطئ من غري ارجتاع مث طلقها ثالثا، بأن الطالق ال 

فإذا راعى ابن القاسم خالف الشافعي، فأحرى أن نراعي حنن خالف : "يلزم، فقال عقبها
 .3"وابن وهب من أهل املذهب 2الليث

ة ما يثبت أخذه هبذا األصل، فإنه ملا سئل عن وقد مّر معنا يف حكم البسمل -
قول واحد يف مذهب مالك أن : 4امسع يا عمر: "سبب قراءته البسملة مع أم القرآن؛ أجاب

يف الفريضة ال تبطل صالته، وقول واحد يف مذهب ( بسم اهلل الرمحن الرحيم)من قرأ 
فأنا أفعل ما ال تبطل به  بطلت صالته،( بسم اهلل الرمحن الرحيم)الشافعي أن من مل يقرأ 

 .5"صاليت يف مذهب إمامي، وتبطل برتكه يف مذهب غريه، لكي أخرج من اخلالف

                                                           

 (.618-1/1/613)، شرح التلقني: ازريامل - 1

هو اإلمام احلافظ الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، شيخ الديار املصرية، أحد األئمة األعالم، يعّد من أقران - 2
اإلمام مالك، وقد كان بينهما مراسالت عديدة، مسع عطاء بن أيب رباح، وابن أيب مليكة، وابن شهاب وغريهم، وتفقه 

، ابن (وما بعدها 3/136)سري أعالم النبالء، : الذهيب: يفانظر ترمجته . ه113: سنة ‘عليه خلق كثري، تويف 
 (.وما بعدها 1/338)شذرات الذهب، : العماد

 (.15/ل)التعليقة، : املازري - 3
 .-كما سبق  -يريد بذلك امليانشي  - 4

 (.181)شرح املنهج املنتخب، : ، املنجور(63)إيضاح املسالك، : الونشريسي - 5
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على اعتبار هذا األصل واألخذ به، وسيأيت من النماذج  ‘ويف هذا تأكيد منه 
 .1ما يوضح ذلك أكثر

وإن أخذ هبذا األصل فإنه مل يأخذ به دائما، بل يعمل به أحيانا،  ‘مّث إنه 
رتكه أخرى، ففي مسألة من صلى وحده مث أراد أن يؤم آخرين ذكر اخلالف بني العلماء وي

ألنا إذا راعينا صحة الصالة : "وتوجيه مذاهبهم، واختار عدم إجزاء صالة املأموم، مث قال
وإجازة ذلك على  ،على مذهبناعلى قول غرينا ترتيًبا على هذا، منع إعادهتا يف مجاعة 

 .2"ومراعاة مذهبنا أوىل من مراعاة مذهب غرينا ،مذهب غرينا

 .األدلة على حجية مراعاة الخالف: ثالثا

الذي هذا  ’عمدة العلماء القائلني حبجية مراعاة االختالف حديث عائشة 

: يف غالم، فقال سعد 4وعبد بن زمعة 3اختصم سعد بن أيب وقاص: "’قالت : نّصه
، عهد إيّل أنه ابنه، انظر إىل شبهه، وقال 5وقاص هذا يا رسول اهلل ابن أخي عتبة بن أيب

 ×هذا أخي يا رسول اهلل ولد على فراش أيب من وليدته، فنظر رسول اهلل : عبد بن زمعة

                                                           

: ، التعليقة(814/ 1/3)، (1/1/8)، (1/3/1513)، (1/1/313)شرح التلقني، : املازري: انظر يف ذلك - 1
 . ، وغريها كثري(81/ل)، (33/ل)، (15/ل)، (8/ل)

 (.1/1/113)شرح التلقني، : املازري - 2
الصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص مالك بن وهيب، أحد العشرة املبشرين باجلنة، وأحد الستة أصحاب  هو - 3

. ه33: بالعقيق سنة ÷، وويل الواليات من قبل عمر وعثمان، تويف ×الشورى، شهد املشاهد مع رسول اهلل 
 (.وما بعدها 3/61)صابة، اإل :ابن حجر ،(وما بعدها 1/656)، االستيعاب: عبد الربابن : انظر ترمجته يف

هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري، أخو أم املؤمنني سودة بنت زمعة ألبيها، من سادات الصحابة  - 4
: ، ابن حجر(3/315)أسد الغابة، : ، ابن األثري(1/315)االستيعاب، : ابن عبد الرب: انظر ترمجته يف. وأشرافهم

 (.4/311)اإلصابة، 
يوم أحد، اختلف يف إسالمه، مات  ×وهو الذي كسر رباعية النيب  أيب وقاص أخو سعد، هو عتبة بن - 5

هتذيب التهذيب، : ، ابن حجر(3/363)أسد الغابة، : ابن األثري: انظر ترمجته يف. ×باملدينة يف حياة النيب 
(1/153  .) 
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هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر : )إىل شبهه فرأى شبها بّينا بعتبة، مث قال
 .2"سودة قطّ فلم تره ( 1احلجر، واحتجيب منه يا سودة بنت زمعة

راعى كال الدليلني وأعطى كل واحد  ×أن النيب : وجه االستدالل من احلديث
منهما ما يناسبه من احلكم، حيث أعطى للفراش حكمه؛ فأحلق الولد بصاحب الفراش، 

 .3باالحتجاب من الولد -وهي سودة  -وأعطى للشبه حكمه؛ فأمر بنت صاحب الفراش 
ج املرأة املرأة، وال تُزوِّج املرأة نفسها، فإن الزانية هي ال تُزوِّ : )×وهلم أيضا قوله  -

 .4(اليت تزوج نفسها
أمّيا امرأة ُنِكحت بغري إذن ولّيها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، : )وقوله يف احلديث اآلخر

 .5(فنكاحها باطل، فإن دخل هبا فاملهر هلا ملا أصاب منها
بطالن العقد وأكد ذلك بالتكرار، حكم ب ×أنه : ووجه الداللة من احلديثني

عّقبه مبا  ×ومسّاه زىن، ومقتضى هذا احلكم عدم اعتبار هذا العقد من أساسه، لكنه 
، ومعلوم أن مهر البغي ال حيل، فلو  (وهلا املهر: )اقتضى اعتباره بعد الوقوع، وذلك يف قوله

الوقوع، وأنه ليس له  كان زنا ملا أثبت هلا الشارع املهر، فدّل ذلك على صحة النكاح بعد
 .6حكم الزنا

                                                           

وفاة خدجية، توفيت يف آخر زمان عمر مبكة قبل اهلجرة بعد  ×هي أم املؤمنني سودة بنت زمعة، تزوجها النيب  - 1

 (. 3/186)اإلصابة، : ، ابن حجر(4/1361)االستيعاب، : ابن عبد الرب: انظر ترمجتها يف. ÷بن اخلطاب 
، ومسلم يف (11/31)، 6148: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، رقم - 2

 (.1/1535)، 1431: مصحيحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، رق
اجلواهر الثمينة، : ، املشاط(31-31)، إيصال السالك: ، الواليت(6/318)املعيار املعرب، : الونشريسي - 3

 (.156)مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي، : ، خمتار قوادري(138)
، والدارقطين يف (3/35) ،1331: كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، رقم: أخرجه ابن ماجه يف سننه - 4

إرواء ...". فإن الزانية"صحيح  دون زيادة : ، وقال عنه األلباين(4/313)، 3333: كتاب النكاح، رقم: السنن
 (.6/143)الغليل، 

 .تقدم خترجيه - 5
، (1/631)م، 1881-ه1411، 1دار ابن عفان، ط: سليم اهلاليل، الرياض: االعتصام، حتقيق: الشاطيب - 6

 (.151)مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي، : ادريخمتار قو 
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كما استدّلوا أيضا بآثار وردت عن الصحابة يف هذا املعىن، ومن املعقول بأن مبناه 
على االحتياط واعتبار املآل، وهذا مما يدعو الشرع إليه، مث إن يف األخذ به أخذا بأحد 

 .1املرجحات
 .ضوابط وشروط العمل به: رابعا

فإهنم جعلوا لذلك قيودا  -بيتهم أخذوا هبذا األصل وإن كان غال -إن العلماء 
 :2وضوابط، هي كالتايل

 .أن يكون فيما اختلف يف حرمته أو فساده، ال فيما اتفق فيه على ذلك -
يكون اخلالف قويا مشهورا، أما اخلالف الضعيف أو الشاذ فال جمال العتباره،   أن -

 .كما يف حكم أهل الظاهر بوجوب اإلفطار يف رمضان للمسافر
 .أن ال يؤدي ذلك إىل صورة ختالف اإلمجاع -
أن تدعو لذلك ضرورة، وذلك ملا ينشأ عن االستمرار على احلكم األصلي من  -

 .نه إىل الزم مدلول املخالفضرر، فيزال بالعدول ع
 .أن ال يرتتب عليه خروج املراعي عن مذهبه بالكلية -
 .  أن ال تؤدي مراعاة اخلالف إىل خالف آخر -
 .أن يصدر ذلك عن جمتهد له أهلية النظر -

وهلذا جند أن العلماء مل يأخذوا به مطلقا، وإمنا حبسب ما يظهر هلم من القرائن 
 :3ويف ذلك يقول الناظم ويلوح هلم من االجتهاد،

 .4ورعي خلف كان طورا يعمل   به وعنه كان طورا يعدل
                                                           

كشف النقاب : ، ابن فرحون(وما بعدها3/181)، املوافقات، (631-1/631)، االعتصام: الشاطيب - 1
: خمتار قوادري ،(31)إيصال السالك، : الواليت ،(6/333)املعيار املعرب، : ، الونشريسي(163-161)احلاجب، 

 (.وما بعدها 158)، يف الفقه اإلسالمي مراعاة اخلالف وأثره
، (وما بعدها 1/118)املنثور يف القواعد، : ، الزركشي(وما بعدها 1/111)األشباه والنظائر، : السبكيابن  - 2

اجلواهر الثمينة، : ، املشاط(31-31)، املرجع السابق: ، الواليت(وما بعدها 6/333)، املصدر السابق: الونشريسي
 (. وما بعدها 116)، املرجع السابق: ر قوادري، خمتا(136-131)

 .هو أمحد بن حممد بن أيب كف - 3
 (.35)، املرجع السابق: الواليت - 4
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فالقول هبذه القاعدة ليس مطلقا بل باعتبارات وشروط، واألخذ هبا فيه لفت لنظر 
اجملتهد بأن يراعي املآالت بعد تقريره األدلة يف املسائل ذات اخلالف، وتضييق حلدة اخلالف 

 . 1بني املذاهب الفقهية

 .على مراعاة الخالفالمبنية نماذج من الفروع : لمطلب الثانيا

من أكثر العلماء مراعاة  ‘كما سبقت اإلشارة إليه وهو أن اإلمام املازري 
للخالف، واعتبارا هلذا األصل، وهذه بعض الصور من املسائل اليت بىن فيها اإلمام األحكام 

 :على ذلك

 .البغال والحميركراهة أسآر السباع و : األولى المسألة

 :2اختلف الفقهاء يف حكم أسآر السباع، وكذا أسآر البغال واحلمري على قولني 

احلكم بنجاسة أسآر السباع والبغال واحلمري وكل ما ال يؤكل حلمه،  :القول األول
 .4، ورواية عن اإلمام أمحد3وهو مذهب احلنفية

عن  أخرى ورواية 6والشافعية 5ةاحلكم بطهارة أسآرها، وبه قال املالكي :القول الثاني
 .7عن أمحد

راعى خالف الفقهاء يف هذه املسألة،  ‘اإلمام املازري : رأي اإلمام المازري
وهلذا قد قيل يف : "وقال بكراهة التطهر بأسآر السباع، وكذا أسآر البغال واحلمري، حيث قال

املذهب بكراهة سؤر السباع ألجل هذا االختالف، أو ألجل أهنا ملا كانت تفرتس غالًبا 

                                                           

 .-بتصرف  -( 188)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية - 1

 .(وما بعدها 1/61)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.16)خمتصر الطحاوي، : الطحاوي - 3
 (.1/66)املغين، : ابن قدامة - 4

 (.وما بعدها 1/113)املدونة، : مالك بن أنس - 5
 (.وما بعدها 1/18)األم، : الشافعي - 6
 (.وما بعدها 1/66)املصدر السابق، : ابن قدامة - 7
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وقد قيل أيًضا بكراهة سؤر البغال واحلمري وهذا أيًضا مراعاة  ،حكم ألسآرها حبكم النجس
 .1"للخالف الذي ذكرناه

 .نجاسة ولم تغّيرهالنزح من الماء الذي وقعت فيه استحباب : المسألة الثانية

 :2اختلف الفقهاء يف املاء إذا خالطته جناسة ومل تغريه؛ هل ينجس أم ال؟ على قولني

إذا كان املاء كثريا مل تؤثر فيه النجاسة إال أن تغرّيه، وإن كان قليال  :األولالقول 
 .5ورواية عند احلنابلة 4والشافعية 3ينجس هبا وإن مل يتغري، وهو مذهب احلنفية

أنه ال ينجس وإن كان املاء قليال إال أن يتغرّي، وهو مذهب اإلمام  :الثانيل القو 
 .7ورواية عن أمحد 6مالك

هو موافق ملا عليه املالكية من احلكم بعدم جناسة املاء إذا مل يتغري،  :المازري رأي
اسة املاء إذا مل يتغري، فإنه قال باستحباب النزح منه مراعاة عدم جن ‘وإن اختار 

إمنا كان النزح توقًيا واستحبابًا ألن املاء ال تؤثر فيه النجاسة إال إذا  : "للخالف، حيث يقول
ولكنه يستحب ذلك فيه  ،إذ الطاهر ال ينزح ؛وهذا ينفي وجوب النزح..غريته على ما قدمنا

 .8"ألجل االختالف

 .تخليل األصابع في الوضوء: المسألة الثالثة

                                                           

 (.1/1/133)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.1/65)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.11-1/15)املبسوط، : السرخسي - 3
 (.1/161)اجملموع، : النووي - 4
 (.1/38)املغين، : ابن قدامة - 5
 (.1/1184)الفواكه الدواين، : النفراوي - 6
 (.1/38)السابق،  صدرامل: ابن قدامة - 7
 (.1/1/145)، املصدر السابق: املازري - 8
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عبارة عن  ابع اليدين فقيل جيب؛ ألن الغسلاختلف يف ختليل أص: "‘قال 
فخلل  إذا توضأت: "وألنه عليه السالم قال ،وذلك ال حيصل إال بالتخليل ،مرور املاء واليد

ألن  ؛وقيل يستحب. الفقهاء على الوجوب واألمر عند أكثر ،1"بني أصابع يديك ورجليك
فلم يكن للوجوب  ،تغين عن حركة أصبع آخر من اليد األخرى حركة كل أصبع على ما يليه،

 .2"وليسلم من الخالفولكن يستحب ذلك ألجل احلديث  ،معىن

النظر عن حكم ختليل األصابع، إال أن املازري استحب ختليلها خروجا من  فبغضّ 
 .اخلالف، ومراعاة ملن قال بالوجوب

 .ولم يعد الوضوءإعادة الصالة لمن مّس ذكره : المسألة الرابعة

ال : يعد وضوءه، فقيل أما من انتقض وضؤوه مبس الذكر فصلى ومل: "‘قال 
 ،نيان على أن الوضوء منه غري واجبوهذان القوالن مب ،وقيل يعيد يف الوقت ،إعادة عليه

وقيل إن فعل ذلك ساهًيا أعاد يف  ،مبين على أن الوضوء منه واجبوهذا  ،وقيل يعيد أبًدا
وهذا مبين على أن الوضوء غري واجب، ولكنه غلظ  ؛فعله عامًدا أعاد أبًداوقت، وإن ال

وهذا  ،الساهي معذور، والعامد غري معذوراحلكم مع العمد يف اإلعادة دون السهو، ألن 
وإال فيمكن أن خيالف كل جميب أصله مراعاة  ،الذي ذكرناه من بناء هذه األقوال هو الظاهر

 .3"فيمكن أن يقول من رأى الوضوء واجًبا أنه يعيد يف الوقت مراعاة للخالف ،للخالف

 .جواز تقديم األب على االبن في والية النكاح: ةخامسالمسألة ال

اختلف الفقهاء فيمن األوىل بالوالية على عقد النكاح؛ األب أم االبن؟ على 
 :4مذهبني

                                                           

، وقال حديث حسن (1/31)، 38: رقمأخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب يف ختليل األصابع،  - 1
 (.1/141)غريب، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، 

 (.1/1/143)، شرح التلقني :املازري - 2
 (.1/1/186)نفسه،  صدرامل - 3

 (.86-3/83)، بداية اجملتهد: ابن رشد - 4
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ب وإن عال، وإليه ذهب أبو األحق بالوالية على عقد النكاح األ :المذهب األول
 .3وأمحد 2والشافعي 1حنيفة

االبن أحق بوالية النكاح، وهو مقدم على األب، وهو مذهب  :المذهب الثاني
 .4اإلمام مالك

أنه وإن كان االبن مقّدما  ‘الذي أخذ به اإلمام املازري : رأي اإلمام المازري
فإنه جيوز تقدمي األب عليه مراعاة  -على املشهور من املذهب  -على األب يف عقد النكاح 

 .5"ولو قيل إن األب مقّدم عليه جلاز مراعاة للخالف: "‘للخالف، قال 

 .جواز توكيل الراهن المرتهَن على بيع الرهن: المسألة السادسة

ن متاعا له يف دين، حىت إذا حّل أجل الدين ومل يفّك صورة هذه املسألة فيمن ره
الراهن رهنه ويدفع الذي عليه ملن استحّقه وأعجز عن ذلك فإنه يؤمر ببيعه وهو يف يد 
املرهتن، أو يف يد العدل الذي تراضيا عليه، وله يف ذلك أن يوّكل من يبيعه، فإذا وكّل العدل 

َن ببيع الرهن، فهاهنا حمّل اخلالف بني الفقهاء، فال خالف يف جواز ذلك، أما إن وّكل املرهت
إذ نسب املازري القول باجلواز إىل أيب حنيفة ومالك، وحكى عن الشافعي أنه مينع ذلك، 
وذكر أن بعض أصحاب مالك نقل عنه أن املرهتن يفتقر إىل مطالعة احلاكم يف بيع هذا 

وباع الرهن نفذ بيعه، ورأى أن نفوذ الرهن إن مل يرض الراهن بالوفاء بالشرط، فإن مل يفعل 
البيع يدّل على أن النهي عن البيع من غري مطالعة احلاكم استحباب، ووّجه املازري بأن نفوذ 

ويمكن عندي : "، حيث يقول6البيع مع ختلف مطالعة احلاكم إمنا حكم به مراعاة للخالف
ا عن أيب حنيفة وقد حكين، عندي أن يكون إنما نفذ البيع بمجرد العقد مراعاة للخالف

                                                           

 (.168)خمتصر الطحاوي، : الطحاوي - 1
 (.وما بعدها 11/133)اجملموع، : النووي: انظر. الشافعي أن االبن ال يزوج أمه إال أن يكون عصبة مذهب - 2
 (وما بعدها 8/333)املغين، : ابن قدامة - 3
 (.1/431)املعونة، : البغدادي - 4
 (.8/ل)التعليقة، : املازري - 5
 (.وما بعدها 3/1/463)شرح التلقني، : املازري - 6
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وأمضاها إذا عقدت، كما تقدم  قع يف كتاب البيوع النهي عن عقودوقد و  ،أنه جييز ذلك
 .1"ذكره هناك

إىل اعتبار اخلالف ومراعاته يف بناء  ‘ففي هذه النماذج ما يثبت جنوح اإلمام 

 .وقوة مدركه ‘األحكام،  وختريج الفروع على هذه القاعدة، وهو ما يفّسر سعة أفقه 

                                                           

 (.3/1/463)، شرح التلقني: املازري - 1
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 الباب الثاين

 بناء الفروع عىل القواعد األصولية

 :متهيد وثالثة فصولوفيه 

 .مفهوم القواعد األصولية: متهيد

بناء الفروع عىل قواعد العموم : الفصل األول

 .واخلصوص

بناء الفروع عىل قواعد احلقيقة واملجاز، : الفصل الثاين

 .واملنطوق واملفهوم

 .بناء الفروع عىل قواعد دفع التعارض :الفصل الثالث
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 .مفهوم القواعد األصولية: تمهيد

للوقوف على معناه ال بد من بة، و مصطلح القواعد األصولية من املصطلحات املرك  
يطلق تعريف كل لفظ على حدة، لغة واصطالحا، مث اخلروج بتعريف اصطالحي هلا كلقب 

 .على علم من العلوم

 .لغة واصطالحا تعريف القواعد: أوال

باعتبار القواعد مجعا مفرده قاعدة، فإنا نورد هاهنا معىن القاعدة يف اللغة 
 .واالصطالح

 :تطلق القاعدة ويراد هبا يف اللغة عد ة معاين، منها :في اللغة القاعدة -1

، ومنه -  .1أساسه: قواعد البيت، أي: األساس، أو أصل األس 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]: كما يف قوله تعاىل  ة،املرأة الكبرية املسن   -

 .2[06: النور] [ڤ

قضية كلية منطبقة على : "جاء يف تعريف القاعدة أهنا :في االصطالح ةالقاعد -2
 .3"مجيع جزئياهتا

أمر كلي منطبق على مجيع جزئياته عند تعر ف : "كما عر فت القاعدة بأهنا
 .4"أحكامها

 .أن القاعدة حكم كل ي يندرج حتته مجيع جزئياته :فعلى هذا ميكن أن يقال

                                                           

 .(3/300)لسان العرب، : ، ابن منظور(5/069)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.53/300)املصدر السابق، : ابن منظور - 2
 (.070)التعريفات، : اجلرجاين - 3
: عبد اهلل اخلالدي، بريوت: علي دحروج، ترمجة: حممد بن علي، كش اف اصطالحات الفنون، حتقيق: التهانوي - 4

 (.2/0295)م، 0990، 0لبنان، طمكتبة 
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 .لغة واصطالحا" األصولية"معنى : ثانيا

 .مدلوهلا اللغوي واالصطالحي، وفيما يلي "أصل"نسبة إىل األصول، وهو مجع كلمة 

 :1من معاين األصل يف اللغة :األصل في اللغة -1

 .أساس الشيء، فأصل كل شيء أساسه -

 .ومنه أصل اجلبل أسفله أسفل الشيء، -

سبق ذكر إطالقات األصل عند األصوليني، وأن من  :األصل في االصطالح -2
 .الدليل، والقاعدة، وحنو ذلك: معانيه

 .2"هو ما يبتىن عليه غريه": "أصل"كما أن من اصطالحات كلمة 

 .المقصود بالقواعد األصولية: ثالثا

 :ذكر منهاعر فت القواعد األصولية بتعريفات عديدة، ن

هي تلك األسس واخلطط واملناهج اليت يضعها اجملتهد نصب عينيه عند البدء " -
 .3"والشروع باالستنباط

 .4"حكم كلي تنبين عليه الفروع الفقهية، مصوغ صياغة عامة، وجمر دة، وحمكمة" -

 .5"قضايا كلية تستخدم كمناهج ومعايري الستنباط األحكام" -

                                                           

 (.00/00)لسان لعرب، : ، ابن منظور(0/069)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.22)التعريفات، : اجلرجاين - 2
، 7مؤسسة الرسالة، ط: أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، بريوت: مصطفى سعيد اخلن - 3

  (.007) م،0992-ه0102
دار : دار ابن القيم، القاهرة: القواعد األصولية وتطبيقاهتا عند ابن قدامة يف كتابه املغين، السعودية: اجلياليل املريين - 4

 (.35)م، 2662-ه0123، 0ابن عفان، ط
، 0دار ابن حزم، ط: أثر القواعد األصولية اللغوية يف استنباط أحكام القرآن، بريوت: عبد الكرمي حامدي - 5

 (.25)م، 2662-ه0129
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فالقواعد األصولية هي القواعد اليت تبني  طرق وكيفية استنباط األحكام الشرعية  وعليه
 .العملية من أدلتها التفصيلية

استنباط : وإعمال القواعد األصولية يف العملية االجتهادية له جماالن، أحدمها
ب، دفع التعارض بينها، وهذا ما يتضمنه هذا البا: األحكام من النصوص الشرعية، والثاين

وذلك من دراسة ملنهج وطريقة اإلمام املازري يف ختريج وبناء الفروع على القواعد األصولية، 
 :خالل ثالثة فصول، كاآليت

 

 

 .وصصبناء الفروع على قواعد العموم واخل: ألولالفصل ا

 .بناء الفروع على قواعد احلقيقة واجملاز، واملنطوق، واملفهوم: الفصل الثاين

 .بناء الفروع على قواعد دفع التعارض :الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 الفصل األول

بناء الفروع عىل قواعد العموم 

 وصصواخل

 

 :ثالثة مباحثوفيه 

 .بناء الفروع عىل قواعد العام: األول املبحث

 .ناء الفروع عىل قواعد التخصيصب: الثاين املبحث

 .بناء الفروع عىل قواعد اخلاص: املبحث الثالث
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صوص الشرعية الدالة على األحكام، ختتلف ألفاظها من حيث االستغراق الن  
حبيث يشملهم مدلوله، ويعم هم حكمه، ومنها ما  ؛فمنها ما يستغرق كافة أفراده :والشمول

، ومنها ما يرد للداللة على ، مبعىن أن املراد هبا جزء من كل  يرد مقصورا على بعض دون بعض
 .دمعىن معني  على سبيل االنفرا

هذه الطرق هي أقسام داللة األلفاظ من حيث االستغراق والشمول، وهي تنطوي 
وداللة  ،ختصيص العام: داللة التخصيص؛ أيو  ،داللة العام: على ثالثة أنواع من الدالالت

 .اخلاص

مع بيان منهجه يف بناء وفيما يلي دراسة جملموع هذه الدالالت عند اإلمام املازري، 
 :الل املباحث اآلتيةمن خالفروع عليها 

 .بناء الفروع على قواعد العام  : املبحث األول -

 .اء الفروع على قواعد التخصيصبن: املبحث الثاين -

 .بناء الفروع على قواعد اخلاص  : املبحث الثالث -
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 .بناء الفروع على قواعد العام: المبحث األول

اخلطاب يتوّجه الذي  ،العمومطريق اخلطاب الشرعي اليت يرد هبا طرق الن م :تمهيد
ويف االستغراق والشمول، إرادة من خالل صيغ وألفاظ يفهم منها ، فرد من أفرادهكل   إىلبه 

هذا املبحث دراسة للمسائل املتعلقة هبذه الصيغ واأللفاظ عند اإلمام املازري، من خالل 
 :املطالب اآلتية

 .تعريف العاّم وحجيته: المطلب األول

 .تعريف العاّم لغة واصطالحا: الفرع األول

 .تعريف العاّم لغة: أوال

 .2مشلهم: عّمهم األمر يعّمهم عموما :، يقال1العام يف اللغة يأيت مبعىن الشمول

مشلهم األمر : الشمول، تقول العرب: معىن العموم يف اللغة: "‘قال املازري 

 .3"ة؛ ألهنم أكثر الناس، وكاملشتملني بكثرهتم على اخلواصومنه مسيت العامّ ...مبعىن عّمهم

 .تعريف العاّم اصطالحا: ثانيا

وعّقب عليه بأن  ،"القول املشتمل على مسميني فصاعدا": عرّفه املازري بأنه -
التثنية عند أهل األصول عموم؛ ملا يتصور فيها من معىن اجلمع والضم والشمول الذي ال 

 .4يتصور يف الواحد

                                                           

 (.1/535)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(5/3991)الصحاح، : اجلوهري - 1
 (35/654)لسان العرب، : ابن منظور - 2
 (.549)إيضاح احملصول، : املازري - 3
 (.549)نفسه،  صدرامل - 4
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اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد : "بأنه ويعّرف العاّم أيضا -
 .1"دفعة بال حصر

 [.13: احلجر] [ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ]: تعاىلمثاله قول اهلل 

 .حجية العام: الفرع الثاني

املراد ببحث حجية العام هاهنا البحث يف داللته على أفراده من حيث القطع 
قوا يف ذلك إىل حجيته قبل التخصيص والظن، واألصوليون ملا حبثوا يف حجية العام فإهنم تطرّ 

 :، على النحو اآليتوبعده

 .حجية العام قبل التخصيص :أوال

اختلف العلماء يف داللة العام الذي مل يدخله التخصيص على مجيع أفراده، هل هي 
 :داللة قطعية، أو أهنا داللة ظنية؟ على مذهبني

 كل فرد من أفراده  ىداللة العام الذي مل يدخله التخصيص عل :المذهب األول
 .2داللة قطعية، وهو مذهب احلنفية

 .3راده ظنية، وهو مذهب مجهور العلماءداللة العام على مجيع أف :الثانيالمذهب 

داللة العام على مجيع أفراده  أنهو موافق ملا عليه مجهور العلماء من : رأي المازري
وجوب البحث عن املخّصص  ‘تقريره  :األولى: نواح   ةثالثظنية، وهذا مستفاد من 

                                                           

: ، الشوكاين(5/139)احملصول، : الرازي: أيضايف تعريفه وانظر (. 561)مذكرة يف أصول الفقه، : الشنقيطي - 1
 (.3/533)إرشاد الفحول، 

 (.99)املغين يف أصول الفقه، : ، اخلبازي(3/315)أصول السرخسي، : السرخسي - 2
: ، الفتوحي(5/22)، تشنيف املسامع، (1/54)البحر احمليط، : ، الزركشي(3/562)إحكام الفصول، : الباجي - 3

 (.1/336) شرح الكوكب املنري،
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ما ذكره  :الثانيةو ، 1ألجل الظن يف استيعاب صيغة العموم ملا وضعت له ؛قبل العمل بالعامّ 
 :الناحية الثالثة، أما 2اهرو من أن داللة العام من قبيل داللة الظاهر، ومعلوم احتمال الظ

 .3فهي ما يتعّلق جبواز ختصيصه خبرب الواحد والقياس، وغريها من األدلة املظنونة

 .حجية العام بعد التخصيص :ثانيا

العام إذا اعرتاه التخصيص، وخرج بعض أفراده بالدليل املخصِّص، هل يبقى حجة 
 فيما مل خيّص أم ال؟

 :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

يبقى حجة فيما مل  التخصيص مجهور العلماء على أن العام إذا دخله :القول األول
 .4والعمل ببقية ما اشتمله العموم من املسميات واجب خيص مطلقا،

 حجة فيما بقي، وهو قول املعتزلةالعام إذا دخله التخصيص ال يكون  :القول الثاني
 .6واختاره مجاعة من العلماء ،5نسبه إليهم املازري

مبذهب اجلمهور من كونه حجة فيما مل خيص، وأنه  ‘أخذ  :رأي المازري

ّل على ذلك بعمل الصحابة من استدالهلم بعمومات خمصوصة، مث جيب العمل به، واستد

                                                           

 (133-599)إيضاح احملصول، : املازري - 1
 (.134و 592)نفسه،  صدرامل - 2
 (.113)، (153)، (139-132: )نفسه صدرامل - 3
 (.3/433)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(1/542)البحر احمليط، : ، الزركشي(136)، املصدر السابق: املازري - 4
 .(136)، السابق صدرامل: املازري - 5
 صدرامل: ، الشوكاين(1/542)لسابق، ا صدرامل: الزركشي: انظر.من احلنفيةمنهم أبو ثور، وعيسى بن أبان  - 6

 (.3/433)السابق، 
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ّص : "قال  أنه ال يستدّل بالعموم إذا خخّص عزيز وجوده يف الشرع، والذهاب إىلوعموم مل خيخ
 .1"تعطيل جلّل أدلّة الشريعة، وهذا واضح

 .مصيغ العمو نماذج من الفروع المبنية على : المطلب الثاني

 .قضاء الصالة المنسية جائز في كل األوقات :المسألة األولى

اختلف الفقهاء يف قضاء الفوائت املفروضة، هل جيوز قضاؤها يف سائر األوقات أو 
 :2ميتنع يف بعض األوقات؟ على قولني

 3تة يف كل وقت ذكرها فيه، وهو مذهب مالكجيوز قضاء الفائ :القول األول
 .5وأمحد 4والشافعي

مينع قضاء الفائتة عند طلوع الشمس وعند استوائها وبعد اصفرارها،  :القول الثاني
 .6وهو مذهب أيب حنيفة

بقول اجلمهور من جواز قضائها يف سائر األوقات،  ‘أخذ : رأي المازري

، 7(من نسي الصالة فليصّلها إذا ذكرها: )×واحلجة اليت استند إليها يف ذلك عموم قوله 

: ، ويف شرح التلقني قال8"فعّم سائر األوقات: "عن هذا احلديث ‘، قال 7(ذكرها

                                                           

 (.136)، إيضاح احملصول :املازري - 1
 (3/5/664شرح التلقني، : املازري - 2
 (.5/123)الذخرية، : ، القرايف(3/565)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 3

 (.565-5/566)احلاوي الكبري، : املاوردي -4 
 (.3/563)الكايف، : ابن قدامة - 5
 (.334-3/335)حتفة الفقهاء، : السمرقندي. استثىن احلنفية من ذلك عصر يومه - 6
 .تقدم خترجيه - 7
 (.3/663)املعلم، : املازري - 8



218 
 

فاقتضى عمومه استيعاب سائر فجعل وقتها وقت الذكر ومل يفرق بني وقت ووقت، "
 .1"األوقات

 .عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها: المسألة الثانية

 :2اختلف الفقهاء يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها على قولني

عدهتا تنقضي بوضع احلمل، وهو قول مجهور الفقهاء من أصحاب  :القول األول
 .3املذاهب

احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد بأبعد األجلني، وضع احلمل أو مضي  :القول الثاني
 .4أربعة أشهر وعشر، وبه قال بعض املالكية

 هو موافق ملا عليه اجلمهور من كون عدهتا تنقضي بوضعها محلها،: رأي المازري
اختلف الناس يف احلامل املتوىف عنها : "‘واحلجة يف ذلك عموم اآلية، حيث قال 

مل تنقضي عدهتا، وإن وضعت قبل انقضاء أربعة ها، فاملشهور عندنا أهنا بوضع احلزوج

: الطالق][   وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ]:قول اهلل تعاىل ،أشهر وعشر

 .5"ولم يفرق بين عدة وفاة وال عدة طالق ،فعمّ  [36

 .السلب موكول أمره لإلمام يصرفه حيث يشاء: المسألة الثالثة

                                                           

 (.3/5/664)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.1/3661)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
، (33/396)املغين، : ، ابن قدامة(6/639)بدائع الصنائع، : ، الكاساين(3/455)املعونة، : البغدادي - 3

 (.39/615)اجملموع، : النووي
 (.1/3666)السابق،  صدرامل: ، ابن رشد(5/534)املعلم، : املازري - 4
 (.346/ل)، التعليقة، (5/534)، املصدر السابق: املازري - 5
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 :1يف استحقاق القاتل سلب املقتول على قولني اختلف الفقهاء

 2السلب ال يكون للقاتل إال أن ينفله له اإلمام، وهو قول أيب حنيفة :القول األول
 .3ومالك

يقله، وهو قول السلب واجب للقاتل سواء قال ذلك اإلمام أم مل  :القول الثاني
 .5وأمحد 4الشافعي

الذي عليه املازري أن السلب ال يستحقه القاتل إال أن يعطيه اإلمام  :رأي المازري
باجتهاده، ذلك أنه داخل يف عموم اخلمس الذي يكون هلل ورسوله، والذي يعطى إياه 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقد قال عّز من قائل: "باجتهاد اإلمام، ويف ذلك قوله

 .6"الّسلب وغيره فعمّ  [63: األنفال][پ پ پ

 .ما يعيش في البحرجميع إباحة أكل : المسألة الرابعة

كل حيوان يعيش يف البحر مباح أكله، سواء كان من أن   ‘بنّي اإلمام املازري 

واحلجة يف  ،حر أو كان من الطايف على املاءالسمك أو من غريه، وسواء صيد يف عرض الب

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: إباحة مجيع ما يف البحر العموم من قوله تعاىل

                                                           

 (.5/969)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 1
 (.33/66)املبسوط، : السرخسي - 2
 (.655-1/653)الذخرية، : القرايف - 3
األم، : الشافعي :، انظرك مقبال غري مدبر يف معمعة احلربمذهب الشافعي أن للقاتل السلب إذا قتل املشر  - 4

(5/134-136.) 
 (.5/531)الكايف، : ابن قدامة - 5
 (.1/35)املعلم، : املازري - 6
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، فعّمت اآلية مجيع ما يف البحر بإطالق، ويف إباحة الطايف وميتة [94: املائدة][پ

هو الطهور ماؤه، احلّل : )ملن سأله عن ماء البحر ×البحر بإطالق عموم قول النيب 

 .2أو بغري سبب، ومن السمك ومن غري السمكمما مات بسبب  ، فعّم كل امليتة،1(ميتته

 .ذي يؤخذ بهالالحق الرهن قبل انعقاد  تقديم جواز: المسألة الخامسة

 :األولى: أن الرهن له ثالث حاالت ‘صورة املسألة كما حّررها اإلمام املازري 

أن يقارن الرهن انعقاد احلق يف الذمة، وال  :والثانيةأن يؤخذ الرهن بعد ثبوت احلق يف الذمة، 
أن يتقدم ذكر الرهن والتزامه قبل انعقاد  :أما الحالة الثالثةخالف يف جواز هاتني احلالتني، 

إن بعتين ثوبك هذا غدا؛ : أن يقول رجل لرجل: "مّثل لذلك بقوله احلق الذي يؤخذ به، و
فأجازها  ،اختلف فيها الفقهاءاحلالة هذه ، فذكر أن 3"دفعت لك يف مثنه عبدي هذا رهنا

جواز تقدمي الرهن قبل انعقاد احلق  ‘ ، واختار6، ومنعها الشافعي5ومالك 4أبو حنيفة

 ٻ]: مستفاد من عموم قوله تعاىلالذي ذهب إليه احلق وثبوته يف الذمة، وهذا احلكم 

فإنه عّم سائر األحوال، ، [521:البقرة][ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

                                                           

يف  داود وأبو، (3/553)، 124: ، أبواب الطهارة، باب الوضوء مباء البحر، رقميف سننه ابن ماجه أخرجه - 1
، أبواب الطهارة، باب ما جاء والرتمذي يف سننه، (3/45، 21: ، كتاب الطهارة، باب الوضوء مباء البحر، رقمالسنن

حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، : ، وقال(3/333)، 49: يف ماء البحر أنه طهور، رقم
(3/65.) 

 (.65-1/66)املعلم، : املازري - 2
 (.1/5/116)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.45-53/46)املبسوط، : السرخسي - 4
 (.5/364)املعونة، : البغدادي - 5
 (.4/53)احلاوي الكبري، : املاوردي - 6
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، و أيضا قوله 1قارن انعقاد احلق وما سبقه وما ثبت بعده، فلم يفّرق بني حال وحالما 

مل يشرتط فيه كونه سابقا لثبوت الدين أو : "، قال[3:املائدة][ ک ک ڑ]: تعاىل

املؤمنون عند : )متأخرا عنه أو مقارنا له، فهو على عمومه، وكذلك قوله عليه السالم
 .3"فعّم سائر الشروط منها الرهان السابقة لعقد البيع والالحقة له 2(شروطهم

 :ومن الفروع المبنية على االختالف في داللة العام من حيث القطع والظن

 .حكم الذبيحة التي لم يسّم عليها: مسألة

 :4اختلف الفقهاء يف األكل من الذبيحة إذا تركت التسمية عليها على ثالثة أقوال

ال جيوز األكل من الذبيحة اليت مل يذكر اسم اهلل عليها مطلقا، وبه  :األولالقول 
 .5قال أهل الظاهر

جيوز األكل من الذبيحة اليت مل يذكر اسم اهلل عليها، ال فرق بني  :القول الثاني
 .6عمد أو نسيان، وبه قال الشافعي

 7قال أبو حنيفة جواز األكل منها حال النسيان دون العمد، وبه :القول الثالث
 .2وأمحد 1ومالك

                                                           

 (.1/5/112)، شرح التلقني: ازريامل - 1
، كتاب الشركة، والبيهقي يف السنن الكربى، (5/56)، 5133: ، كتاب البيوع، رقمأخرجه احلاكم يف املستدرك - 2

 (.5/365)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (4/313)، 33613: باب الشرط يف الشركة وغريها، رقم
 (.1/5/112)، املصدر السابق: املازري - 3
 (.3356-5/3351)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 4
 (.6/635)احمللى، : ابن حزم - 5
 (.5/661)روضة الطالبني، : النووي - 6
النسيان إقامة للناسي مقام الذاكر حال ، وإن كان احلنفية قد قالوا باإلباحة (33/514)املبسوط، : السرخسي - 7

أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، : مصطفى سعيد اخلن :حكما، وليس خمالفة ألصلهم، انظر
(533.) 
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هذه املسألة ومذاهب الناس فيها، وتعارض األدلة يف  ‘حّرر  :رأي المازري
ذلك، ورأى أن الذبيحة اليت مل يسّم عليها يباح أكلها إذا تركت التسمية للنسيان، ومينع إذا 

عمد، واألدلة تركت عمدا، وأجاب عن األدلة اليت ظاهرها منع ذلك بأهنا حممولة على حال ال
ڇ ]: األخرى املبيحة حمملها على أهنا تركت سهوا، فمما جاء يف املنع قوله تعاىل

 ×، وقول النيب [353:األنعام][  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
إذا أرسلت كلبك املعلَّم وذكرت اسم : )لعدي بن حامت ملا سأله عن الصيد بالكلب املعلَّم

بالتسمية، والذي جاء يف اإلباحة وإن مل يسّم ما ورد عن فقّيد إباحة األكل  3...(اهلل فكل
إن قوما يأتونا باللحم، ال ندري أذكر اسم اهلل : ×أن قوما قالوا للنيب : "’عائشة 

أن النيب  ÷، وأيضا ما جاء عن ابن عباس 4("مّسوا عليه أنتم وكلوه: )عليه أم ال؟ فقال

وهذا احلديث  5(ما استكرهوا عليهإن اهلل وضع عن أميت اخلطأ والنسيان و : )قال ×

 6وأصحابنا يحملون الّتسمية في هذا وأمثاله: "‘مفاده رفع املؤاخذة بذلك، قال 
وال شك أّن  ،فيكون المراد ها هنا قصَد القلب إلى التَّذكية ،على ذكر القلب وقصده

كون هذه لِّم أصحابنا  وإذا مل يس، قاصد إىل االصطياد ال يأكل ما صادلّصائد الغري اال
وقد  (رخفع عن أّميت خطؤها ونسياهنا)وقد ورد  ،األكل مع النسيانمنع لة على االظواهر د

، كل ما يأيت من الّلحوم وال يدرى هل مسَّى اهلل عليه أهله أم ال احلديث املشهورأأباح 
 ،والجمهور من أصحابنا المانعون من أكلها مع العمد يَ َتَمسَّكون بالظواهر المتقّدمة

                                                                                                                                                                      

 (.6/165)النوادر والزيادات، : القريواين - 1
 (.33/164)اإلنصاف، : املرداوي - 2
، 5626: ، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومني أو ثالثة، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 3

 .(1/3559)، 3959: ، كتاب الصيد، باب الصيد بالكالب املعلَّمة، رقمومسلم يف صحيحه، (9/433)
 (.9/416)، 5536: ، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة األعراب وحنوهم، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 4
والبيهقي يف ، (1/533) ،5365: ، أبواب الطالق، باب طالق املكره والناسي، رقمأخرجه ابن ماجه يف سننه - 5

، 35396: ، مجاع أبواب ما يقع به الطالق من الكالم، باب ما جاء يف طالق املكره، رقمالسنن الكربى
 (.3/351)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (6/526)

 .يريد اآلية واحلديث السابقني - 6
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ون أنَّ العامد غير معذور قاصدا لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين فوجب وير 
 .1"أن يمنع

فاملنع من األكل حال العمد استنادا لعموم الظواهر اليت ذكرها، واإلباحة حال 
النسيان ألجل ما ورد فيها من نصوص، فكانت خمّصصة لعموم الظواهر احملّرمة، ولو ال 

 .ملا جاز ختصيصه خبرب الواحدالظنية يف داللة العام 

 .مخاطبة الكفار بفروع الشريعة: المطلب الثالث

خطاب املسلمني بفروع الشريعة هل : ءمن املسائل األصولية اليت اختلف فيها العلما
 يعّم الكفار؟

 .األقوال والمذاهب في المسألة: الفرع األول

 :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني

إن الكفار خماطبون بفروع الشريعة، وهو قول مجهور العلماء من  :القول األول
 .6، وبعض احلنفية5، وإليه ميل أكثر املعتزلة4واحلنابلة 3والشافعية 2املالكية

، 7الكفار غري خماطبني بفروع الشريعة مطلقا، وبه أخذ مجهور احلنفية :القول الثاني
 .1مجاعة من العلماءو 

                                                           

 (.49-1/42)املعلم، : املازري - 1
 (.359)شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(3/513)إحكام الفصول، : الباجي - 2
 (.391-3/395)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(23)التبصرة، : الشريازي - 3
 (.533-3/533)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(وما بعدها 3/535)شرح خمتصر الروضة، : الطويف - 4
 (.3/395)السابق،  صدرامل: ، اآلمدي(3/596)ملعتمد، ا: أبو احلسني البصري - 5
أصول السرخسي، : ، السرخسي(5/352)الفصول يف األصول، : اجلصاص: انظر. منهم الكرخي واجلصاص - 6

(3/66.) 
 (.353-5/369)تيسري التحرير، : ، أمري باد شاه(3/65)السابق،  صدرامل: السرخسي - 7
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خماطبون الكفار  أنموافق متام املوافقة ملا عليه مجهور العلماء من هو  :رأي المازري
، وكالمه يف ذلك صريح، ففي نكاح املشركني ذكر اختالف العلماء كاملؤمنني  بفروع الشريعة

وسبب اخلالف هل هم خماطبون بفروع الشريعة : "يف أنكحتهم، مث بني سبب اخلالف بقوله
ه اخلطاب اطبون بفروع الشريعة، إلمجاع األمة على توجّ الصحيح أهنم خم: 2أم ال؟ قال الشيخ

 .3"يف وقت الصالة، وإن كان املخاطب على غري وضوء

وقد عّد القاضي أبو حممد هاهنا اإلسالم يف شروط األداء، : "ويف باب اجلمعة قال
 .4"إن الكفار خماطبون بفروع الشريعة، وهو مذهب حذاق األئمة: وهذا إمنا يتجه إذا قال

 .ية على هذه القاعدةمن الفروع المبن: الفرع الثاني

 .تأثيم الكافر بتأخير الصالة: المسألة األولى

وكذلك  ،مث يف تأخري الصالةال خالف يف أن املغمى عليه غري مؤ : "‘قال 

فمن قال  وأما الكافر فاختلف الناس هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم ال؟ ،احلائض
ومن قال إنه غير مخاطب أثمه بالكفر  ،إنه مخاطب بفروع الشريعة أثمه بتأخير الصالة

فلهذا  ،فلم ينفك من أن يكون ملوًما على املذهبني مجيًعا ،الذي منعه من إقامة الصالة
خبالف غريه من أهل الضرورات  ،اختص عند ابن القاسم بأن مل يعترب فيه وقت الطهارة

 .5"م عليهم يف التأخريالذين ال لو 

                                                                                                                                                                      

، (23)، التبصرة: الشريازي: انظر. ين من الشافعيةابن خويز منداد من املالكية، وأبو حامد اإلسفرايي: منهم - 1
 (.66)إيضاح احملصول، : املازري

 .أي اإلمام املازري - 2
 (.54/ل)التعليقة، : املازري - 3
 (.3/1/956)شرح التلقني، : املازري - 4
 (.3/5/656)نفسه،  صدرامل - 5
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أن الكافر آمث على تأخري الصالة، على القول بأنه : هاهنا ووجه إعمال هذه القاعدة
 -خماطب بفروع الشريعة، فتعني بذلك إذا أسلم أن يعترب له من وقت الصالة إذا ضاقت 

خبالف غريه من  ،من وقت إسالمه دون فراغه من الطهارة -على مذهب ابن القاسم 
 .1األعذار؛ إذ ال عذر له بتأخري الصالة فاستحّق اإلمث على ذلكأصحاب 

 .فساد أنكحة المشركين: المسألة الثانية

أن تكون أنكحة املشركني على الفساد حىت  ‘مقتضى هذه القاعدة كما ذكر 

، ويرتتب على هذه الهلم بشروط النكاح، فيكون كالزىنيصححها اإلسالم؛ وذلك بسبب إخ
نكحها على املتعة مث أسلما قبل أن حيل األجل فإنه يفسخ بينهما، ويستأنفا القاعدة أنه لو 

عقدا جديدا، وإن أسلما بعد األجل وبقيا على االستدامة أقرّا على ذلك، وكذلك لو أخذها 
على الزىن مث استداما حىت أسلما، فإهنما يبقيان على حكم النكاح؛ ألهنا وإن كانت فاسدة 

 .2يصححها على األصل فإن اإلسالم

 هل يعّم أّمته؟وفعله  ،×لنبي خطاب ا: المطلب الرابع

 .اآلراء في المسألة: الفرع األول

، أو ×اخلطاب إذا ورد للنيب  أن -على التحقيق  -الذي عليه مجهور العلماء 

فإنه يعّم أّمته، إال أن يأيت دليل على اختصاصه به، وهذا هو مقتضى القدوة شرع له فعل، 
 .3-كما أشار إليه غري واحد من العلماء   -واألسوة 

                                                           

 (.3/5/656)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.53-69/ل) التعليقة،: املازري - 2
هل األصل فيها اختصاصه عليه السالم باخلطاب : العلماء من الناحية النظرية خمتلفون يف أصل هذه املسألة - 3

العدة يف أصول الفقه، : أبو يعلى: انظر. والفعل حىت يرد دليل التعميم، أم أصلها العموم حىت يرد دليل التخصيص
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مبا عليه مجهور العلماء من عموم اخلطاب املوجه إليه  ‘أخذ  :رأي المازري

يرى بأن األفعال  ‘إال أن يقوم دليل على اختصاصه به، مع أنه  تهألمّ وكذا فعله  ×

ومما يشهد لرأيه بالتعميم قوله ، 1يف ذاهتا ال عموم هلا، وإمنا يستفاد العموم من دليل خارجي
، هذا 2"ظاهر أفعاله التعّدي عند مجهور أهل األصول، فمن قصرها فعليه الدليل: "‘

يف جهة الفعل، أما ما تعّلق باخلطاب فإنه يظهر ذلك من خالل استشهاده بآيات توجه 
يف قد ورد : "، على حنو ما جاء يف فضيلة قيام الليل، حيث قال×فيها اخلطاب إىل النيب 

   پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ] :قال اهلل تعاىل ،الشرع التحضيض على قيام الليل

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]: وقال تعاىل ،[35-33: املزمل][

 .3["69: اإلسراء][   ڈ ڈ ڎ ڎ

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .عموم صالة الخوف: مسألة

وهو ، 4×حكمها بعد وفاة النيب  اخلوف باق   ذهب مجهور العلماء إىل أن صالة

 ٻ ٻ ٱ]: يف ذلك بقوله تعاىل ، وقد احتجّ ‘ما ذهب إليه اإلمام المازري 

                                                                                                                                                                      

املسودة يف أصول الفقه، : ، آل تيمية(وما بعدها 3/664)األدلة، قواطع : السمعاينابن ، (132وما بعدها/ 3)
 (.5/243)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(3/316)

 (.563)، إيضاح احملصول، (5/51)املعلم، : املازري - 1
 (.3/3/326)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.3/3/144)نفسه،  صدرامل - 3
: ، النووي(1/594: )املغين: ، ابن قدامة(3/633)داية اجملتهد، ب: ، ابن رشد(5/65)املبسوط، : السرخسي - 4

 (.5/616)الذخرية، : ، القرايف(6/526)اجملموع، 
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ن ، وأجاب على م[335: النساء][ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

فأجيب عن هذا بأنه مل يقصد باآلية ختصيصه هلذا ": بقوله ×إىل ختصيصها بالنيب هب ذ

: وقد قال تعاىل ،ليمه وتعليم أمته صفة هذه الصالةوإمنا القصد هبا تع ،×احلكم 

، فال يكون هذا تصريًحا وخاطب أمته بفعل صالة ،[ڀ پ پ پ]

هم حجة من احتج وقد أنكرت الصحابة رضوان اهلل علي ،بقصر ذلك عليه الصالة والسالم

وإن هذا خطاب  ،[331: التوبة][ڱ ڱ ڱ ڱ]:قوله تعاىلبمن مانعي الزكاة 

الصحابة أن هذا ال يكون  ورأت ،فليس لغريه أن يأخذها ×باألخذ خيص النيب 

 .1"وأن من بعده يؤمر مبثل ما أمر به ،ختصيًصا

 .على سبب العموم إذا خرج: المطلب الخامس

هل العربة بعموم اللفظ أو خبصوص : صيغة هذه القاعدة كما يذكره األصوليون
من الشارع على سبب خاص وكان حمتمال للعموم، هل النص إذا ورد  :السبب؟ ومعناها

 2حيمل النص على عمومه، أم يقصر على سببه؟

 .تحرير محل النزاع: الفرع األول

                                                                                                                                                                      

ئل ، واملزين من أصحاب الشافعي القا×وقد شذ أبو يوسف من أصحاب أيب حنيفة  بقوله أهنا من خصائص النيب 
 (.6/529)، اجملموع: النووي، (64-5/65)، املبسوط: السرخسي :انظر .بأهنا منسوخة

 (.3/1/3365)شرح التلقني، : املازري - 1
مذكرة يف أصول الفقه، : ، الشنقيطي(1/392)البحر احمليط، : ، الزركشي(529)إيضاح احملصول، : املازري - 2

(553.) 
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أن ال  :األولى: أن العام الوارد على سبب خاص له حالتان ‘ذكر املازري 

ملا سئل : ×ل له بقول النيب يستقل اخلطاب بنفسه، وال ميكن فهمه إال مبعرفة سببه، ومثّ 

، 1(فال إذن: نعم، فقال: فقالوا ؟أينقص الرطب إذا يبس: )بالرطب فقالعن بيع التمر 
وجد بالنقل ومل يذكر سببه، وال املراجعة اليت كانت لو  (فال إذن): فقوله: "يه بقولهوعّقب عل

ع أنه ال خيتلف يف قصره على ، وذكر عن هذا النو 2"قبله مل يفهم معناه، ومل يستنب به املراد
يفهم معناه وإن مل ينقل سببه، ومّثل له بأن أن يكون مستقال بنفسه،  :والثانية سببه،

عن البئر وما يلقى فيها من احليض  ×حبديث بئر بضاعة، وفيه أن القوم سألوا النيب 

فلو نقل إلينا " :، وقال عنه3(خلق اهلل املاء طهورا) :وحلوم الكالب وما ينجس الناس، فقال
اللفظ الواقع من النيب عليه السالم دون سببه لفهمنا معناه ومحلناه على عمومه يف سائر 

 .4..."املياه، إذا قلنا بالعموم، وهذا موضع اختالف الناس

 .مذاهب العلماء في القاعدة: الثانيالفرع 

 :على قولني اثننييف قصر اللفظ العام على سببه  اختلف العلماء

                                                           

بو داود يف وأ، (1/163)، 5546: ، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقمأخرجه ابن ماجه يف سننه - 1
، أبواب البيوع، باب والرتمذي يف سننه، (564-5/565)، 1159: مر بالتمر، رقمتكتاب البيوع، باب يف ال،  السنن

 (.5/399)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (1/553)، 3555: ما جاء يف النهي عن احملاقلة واملزابنة، رقم
 (.529)إيضاح احملصول، : املازري - 2
، كتاب بو داود يف سننهأو ، (36/159)، 33556: أمحد يف مسنده من حديث أيب سعيد اخلدري برقم أخرجه - 3

، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن املاء ال والرتمذي يف السنن، (69-3/62)، 44: الطهارة، باب يف بئر بضاعة، رقم
 .(املاء طهور: )، ولفظ احلديث(3/65)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (3/95)، 44: ينجسه شيء، رقم

على  لأن يقرتن مبا يد :األولى: هذا ومن العلماء من جعلها ثالث حاالت(. 529)السابق،  املصدر: املازري - 4
أن يقرتن مبا يدل على التخصيص فيخص إمجاعا، كما يف آية  :والثانيةالعموم فيعّم إمجاعا، كآية السرقة وأمثاهلا، 

 .أن ال يقرتن بدليل التعميم وال التخصيص وهي حمل النزاع :والثالثةالواهبة نفسها، 
 (.553)مذكرة يف أصول الفقه، : الشنقيطي :انظر
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 .1العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وهو قول مجهور العلماء :القول األول

أنه يقصر على سببه، وهذا القول ينسب إىل الشافعي، ورواية عن  :القول الثاني
 2.مالك وأمحد

مبذهب اجلمهور يف وجوب محله على العموم، يشهد  ‘أخذ  :رأي المازري

 :3ما يلي لذلك

 .هذا املذهب ى سببه إىل الشذوذ، وهذا دليل رفضهبقصر النص عل نسبة القائلني -

وقد وقع يف الشرع مواضع اتفق على تعديها إىل : "يف تقرير املسألة ‘ما قاله  -

 .، فذكر هذا كاستدالل على قوة القول بالتعميم4"-مث ذكر مجلة منها  -غري أسباهبا 

  .5كما سيأيتالقاعدة،  كثريا ما يفرّع املسائل على هذه   ‘أنه  -

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة :لثالفرع الثا

نافلة  جد جماعة أعادها معهممن صلى الفريضة ثم حضر مس: المسألة األولى
 .ا كانت الصالةأي  

                                                           

البحر احمليط، : ، الزركشي(3/564)إحكام الفصول، : ، الباجي(3/116)الفصول يف األصول، : اجلصاص - 1
: ، الشنقيطي(3/593)إرشاد الفحول، : اين، الشوك(1/366)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(1/535-531)

 (.553-553)، مذكرة يف أصول الفقه
السابق،  صدرامل: ، الفتوحي(1/531)السابق،  صدرامل: ركشيز ، ال(3/564)السابق،  صدرامل: اجيالب - 2

(3/362.) 
 (.434-435) اإلمام املازري وآراؤه األصولية،: ، مراد بوضاية(593)إيضاح احملصول، : املازري - 3
 (.593)السابق،  صدرامل: املازري - 4

، (1/3/366)، (5/1/663)، (5/1/499)، (3/5/626)، (3/3/323)شرح التلقني، : املازري - 5
(1/5/596.) 
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ذكر اختالف  ،ففي احلديث عن إعادة الفريضة مع اجلماعة ملن صالها وحده
إعادة الصلوات   ‘تعاد، واختار  ال تعاد من اليتديد نوع الصالة اليت الفقهاء يف حت

شهدت الصبح مع النيب : "قال ÷ 1كلها، ومما استدل به على اختياره حديث األسود

 ،هبما عليَّ ): فقال ،ما انصرف رأى رجلني مل يصليا معهفل ،يف حجته مبسجد اخليف ×

إذا صليتما يف  ،فقال ال تفعال ،معنا؟ فقاال قد صلينا يف رحالنا ما منعكما أن تصليا: فقال
سائر  فعمّ : "، مث قال2("فإهنا لكم نافلة ؛مث أتيتما مسجد مجاعة فصليا معهم رحالكما

فصار كالنص على إعادهتا ورًدا  وهو صالة الصبح على سببوخرج الحديث  ،الصلوات
 .3"على من منعه

 .كان واردا يف صالة الصبح فإنه يعّم سائر الصلوات  فاحلديث وإن

طلق على الزيادة في نفس الشيء، وعلى الزيادة فيما الربا ي: المسألة الثانية
 .يقابله

صناف ففي بيان ما يقع عليه اسم الربا ذكر أن أهل الظاهر قصروا الربا على األ

[  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ]: حتخّج عليهم بقوله تعاىلالوارد ذكرها يف احلديث، وا

كور يف اآلية هو ربا اجلاهلية، وهو الزيادة يف نفس ذ بأن الربا امل وا، فأجاب[565:البقرة]
فإذا ذهبنا إىل أن الربا ينطلق على الزيادة يف نفس الشيء وعلى : "قال املازريالشيء، هلذا 

                                                           

: ابن عبد الرب: انظر ترمجته يف. بنه جابر بن يزيد، صحايب جليل، روى عنه ان األسود العامري اخلزاعيهو يزيد ب - 1
 (.4/536)اإلصابة، : ، ابن حجر(5/665)أسد الغابة، : ، ابن األثري(6/3563)، االستيعاب

، والرتمذي يف سننه، (59/32)، 36666: أمحد يف مسنده من حديث يزيد بن األسود العامري برقم أخرجه -2 
باين يف ل، وصححه األ(3/656)، 539: أبواب الصالة، باب ما جاء يف الرجل يصلي وحده مث يدرك اجلماعة، رقم

 (.3/364)صحيح اجلامع الصغري، 
 (.3/5/653)شرح التلقني، : املازري - 3
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وجب أن ويقّدر دخول اجلاهلية  إن العموم إذا خرج على سبب: الزيادة فيما يقابله، وقلنا
يُقضى بحكم اللفظ في العموم ال بحكم تخصيص السبب، صح الرد على داود على 

 .1"هذا المذهب

 .عموم المشترك: المطلب السادس

 .تعريف المشترك: الفرع األول

 .المشترك في اللغة: أوال

 .2وهي أن يكون الشيء بني اثنني ال ينفرد به أحدمها كة والشَّرِكة،يأيت مبعىن الشِّر 

 .3احلصة والنصيب: والشِّرك

 .المشترك في االصطالح: ثانيا

اللفظ املوضوع حلقيقتني خمتلفتني أو أكثر وضعا أوال من ": عرّفه األصوليون بأنه
 .4"حيث مها كذلك

فإنه مشرتك بني : فإنه يأيت مبعىن الطهر واحليض، ولفظ اجلون: ومثاله لفظ القرء
 .5األبيض واألسود، وحنوها من األلفاظ اليت تدل على معنيني فأكثر

 .مذاهب العلماء في استعمال المشترك في معانيه: الفرع الثاني

                                                           

 (.5/3/554)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.1/545)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 2
 (.33/662)لسان العرب، : ابن منظور - 3
إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(13)الفصول، شرح تنقيح : القرايف: وانظر يف تعريفه، (3/543)احملصول، : الرازي - 4

 (.66)حصول املأمول، : ، صديق خان(3/355)
 (.66)، املرجع السابق :، صديق خان(13)السابق،  صدرامل: القرايف - 5
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 على عّدة أقوال، أشهرهامحل اللفظ املشرتك على مجيع معانيه اختلف العلماء يف 
 :اثنان

ا، جواز محل املشرتك على مجيع معانيه، بشرط أن الميتنع اجلمع بينه :األول القول
املعتزلة، وهو قول  بعض الشافعية وبعض لبه قاو  بقرينة،على أحدها أن يكون احلمل و 

 .1اجلمهور

، وبعض 2ال يراد باملشرتك إال معىن واحد، وبه قال عامة احلنفية :الثاني القول
 4.وبعض املعتزلة 3الشافعية

أنه يرى جبواز  -واهلل أعلم  -الذي يظهر من صنيع اإلمام املازري : المازريرأي 
 هاعلى واحد من همحل ، لكن ال يتعنيا، إذا كان حقيقة فيهإطالق املشرتك على مجيع معانيه

إن كان " :، فإن مل تتعني قرينة وجب االجتهاد يف تعيني واحد منها، ويف ذلك قولهإال بقرينة
مل خذ به، وإن جترد عن تنبيه واقرتن به عرف عخ اإلمجال من جهة االشرتاك واقرتن به تنبيه أخ 

 .5"د عن تنبيه وعرف وجب االجتهاد يف املراد منهابه، وإن جترّ 

كر أن ذ ، حيث [61: النساء][   ې ې ې]: أيضا ما جاء يف قول اهلل تعاىل
وإذا انطلق على : "يطلق على اللمس باليد، مث قال بعدهاس يطلق على اجلماع، كما اللم

                                                           

 3/344)املسودة، : ، آل تيمية(3/64)الذخرية، : ، القرايف( 5/596)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 1
: ، النملة(3/526)أصول الفقه اإلسالمي، : ، الزحيلي(313-3/359)إرشاد الفحول، : الشوكاين، (وما بعدها

 (.1/3399)املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 
 (.3/355)أصول السرخسي، : السرخسي - 2
 (.وما بعدها 3/542)احملصول، : ، الرازي(5/596)السابق،  صدرامل: اآلمدي - 3
 (.51-3/55)املعتمد، : البصريأبو احلسني  - 4
 (.656-1/654)البحر احمليط، : الزركشي - 5
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وإن منع من محله عليهما  ،ن حقيقة فيهما على القول بالعموماألمرين محلناه عليهما إن كا
 .1"نكار العموم، أو لغري ذلك وجب طلب الرتجيحما إلإمانع، 

 ،اجلماعاملالمسة : "االستدالل بنفس اآلية على مشروعية التيمم للجنبوقال يف 
 على العموم اجلامع بني املذهبني ومنعنا من محل اآلية إن قلنا أن املالمسة اللمس باليدو 

إمنا يكفيك ضربة ): للذي أجنب ×مجيًعا، مس اليد واجلماع، اعتمدنا على قوله 
 .3"2(لوجهك وكفيك

 .القاعدةهذه نماذج من الفروع المبنية على : الفرع الثالث

 .يعابه جميعاالواجب في مسح الرأس إ: المسألة األولى

 :4اختلف الفقهاء يف القدر اجملزئ يف مسح الرأس يف الوضوء على مذهبني

ظاهر الرواية و  5الواجب مسح مجيع الرأس، وهو مذهب املالكية :المذهب األول
 .6احلنابلةعند 

ورواية  ،1والشافعية 7، وإليه ذهب احلنفيةجيزئ مسح بعض الرأس :المذهب الثاني
 .2عن أمحد

                                                           

 (.324-3/3/325)شرح التلقني، : املازري - 1
، وابن ماجه يف سننه، (13/321)، 32226: أمحد يف املسند من حديث عمار بن ياسر، رقم أخرجه اإلمام - 2

، كتاب الطهارة، باب يف السنن ودوأبو دا، (143-3/159)، 549: أبواب التيمم، باب التيمم ضربة واحدة، رقم
، 366: ، أبواب الطهارة، باب ما جاء يف التيمم، رقموالرتمذي يف سننه، (3/512)، 153: التيمم، رقم

 (.3/325)حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، : ، وقال(3/542)
 (.1/3/563)، السابق صدرامل: املازري - 3
 (.3/16)بداية اجملتهد، : رشدابن  - 4
 (.3/559)الذخرية، : القرايف - 5
 (.364-3/365)املغين، : ابن قدامة - 6
 (.33-3/9)حتفة الفقهاء، : السمرقندي :، انظرم مسح قدر الناصية وهو ربع الرأسومذهبه - 7
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مبذهب املالكية من وجوب استيعاب مجيع الرأس  ‘أخذ  :رأي المازري

، وأن حرف الباء [34: املائدة] [ٺ ڀ]: باملسح، مستدال بقوله تعاىل

هاهنا هو للتعليق واإللصاق، وليس املراد منها التبعيض، فيحمل ظاهر هذه اآلية على 
حرف : "‘، قال 3على سائر أعضاء الوضوءح ذلك بالقياس ، ورجّ استيفاء اجلملة

وقد اختلف الناس فيه، فالشافعي يراه للتبعيض، وهلذا مل يوجب إيعاب مسح الرأس يف : الباء

والباء هاهنا  [ٺ ڀ]: الوضوء، بل رأى اإلجزاء حيصل ببعضه لقوله تعاىل

مجيع الرأس بناء منهم على إنكار القول  بل الواجب إيعاب: تفيد التبعيض، وقال أصحابنا
بأن الباء تفيد التبعيض، والذي قاله أصحابنا من إنكار كوهنا مفيدة للتبعيض هو الذي عليه 

 .4"أئمة النحاة

 .القرء يراد به الطهر ال الحيض: المسألة الثانية

 :5الواردة يف آية الطالق على قولنياختلف الفقهاء يف املراد باألقراء 

، 8أمحد رواية عنو  7والشافعية 6القرء يراد به الطهر، وبه قال املالكية :القول األول
 .وهو قول اجلمهور

                                                                                                                                                                      

األم، : الشافعي :، انظراملسح، ولو اقتصر على شعرة واحدةعند الشافعي مقدار املسح ما ينطلق عليه اسم  - 1
(5/54-56.) 

 (.3/365)، املغين: ابن قدامة - 2
 (.346)، إيضاح احملصول، (3/3/365)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.346)، إيضاح احملصول: املازري - 4
 (.1/3643)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 5
 (.3/453)املعونة، : البغدادي - 6
 (.1/339)ه الشافعي، املهذب يف فق: الشريازي - 7
 (.9/529)اإلنصاف، : ، املرداوي(533-33/399)، املصدر السابق: ابن قدامة - 8
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 .2عن أمحد ثانية ورواية  1املراد بالقرء احليض، وهو قول احلنفية :القول الثاني

، وقد كما عليه اجلمهور  أن املراد بالقرء الطهرالذي ذهب إليه املازري  :رأي المازري
أن هذا اللفظ من األمساء املشرتكة، وأنه يطلق على الطهر كما يطلق على  ‘ بنّي 

احليض، ويأيت مبعىن االنتقال من حال إىل حال، ومبعىن اجلمع، وذكر أن الراجح من معانيه 
مع الدم للسيالن، أما تفسريه باالنتقال من تاجلمع، وهو الذي يناسب الطهر ألنه فيه جي

، وإن محل على الطهر فإنه يكون املراد ه حمتمال للطهر واحليض مجيعاحال إىل حال فإنه جيعل
ومما يرجح به كون ، به آخر زمن الطهر الذي يليه احليض ويعقبه االنتقال من حال إىل حال

مره فلرياجعها : )ملا أمر عبد اهلل بن عمر مبراجعة زوجته ×القرء مرادا به الطهر قول النيب 

حتيض مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن  مث ليرتكها حىت تطهر، مث
فيها، : ومعىن هلا أي: "، قال3(، فتلك العدة اليت أمر اهلل عز وجل أن يطلق هلا النساءميسّ 

  .4"فأثبت عليه السالم الطهر عدة

 .فهذه قرينة محل القرء على الطهر

يرى جبواز محل  ‘فحصل مما سبق إيراده نظريا وتطبيقيا أن اإلمام املازري 

 .املشرتك على مجيع معانيه، لكن ال يتعنّي منها واحد إال بقرينة أو دليل

 .ىعموم المقتضَ : المطلب السابع

                                                           

 (.6/655)بدائع الصنائع، : الكاساين - 1
 (.9/529)، اإلنصاف: ، املرداوي(33/533)، املغين: ابن قدامة - 2
، 5553: الطالق، رقمإذا طلقت احلائض تعتّد بذلك ، كتاب الطالق، باب أخرجه البخاري يف صحيحه - 3

، 3663: ، كتاب الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، رقمومسلم يف صحيحه، (9/153)
(5/3391.) 

 (.63-63/ل)، التعليقة، (5/325)املعلم، : املازري - 4
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 .تعريف المقتضى: الفرع األول

 .تعريفه لغة: أوال

اقتضى، واملصدر منه االقتضاء، وهو مبعىن  اسم مفعول من الفعل: َضى يف اللغةاملقت
 .1طلب إليه أن يقضيه: أخذته، واستقضاه دينه: واقتضيت منه حقي الطلب واالستلزام،

 .ثانيا تعريفه اصطالحا

 .2"صدق املتكلم وحنوه ضمر يف الكالم ضرورةَ ما أخ " :ى بأنهاألصوليون املقتضَ  عّرف

كالم  - ضرورةً  -طلبه واستلزمه  املعىن املزيد املقدر الذيهو : "ومما جاء يف تعريفه
 .3"وليستقيم معناه شرعا أو عقالً  لتصحيحه ؛املتكلمالشارع أو 

شيء يف الكالم لصيانته عن اللغو، فاحلامل على الزيادة  فإذا دّل الشرع على زيادة
هو املقتِضي، واملزيد املقدَّر هو املقتَضى، وداللة الشرع على أن هذا الكالم ال يصّح إال 

 .4بتقدير الزيادة هو االقتضاء

داللة الكالم على معىن يتوقف على تقديره صدق : هي االقتضاءفداللة : وعليه

[  ں ڱ ڱ ڱ ڱ]: ، كداللة قوله تعاىلالكالم أو صّحته عقال أو شرعا

 .5أهل القرية: ، فاملراد[25:يوسف]

 .اآلراء والمذاهب في عموم المقتضى: الفرع الثاني
                                                           

 (.391)املصباح املنري، : ، الفيومي(35/322)لسان العرب، : ابن منظور - 1
 (.3/332)كشف األسرار، : البخاري - 2
 (.6/3613)املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، : عبد الكرمي النملة - 3
 (.3/332)، املصدر السابق: البخاري - 4
تشنيف : ، الزركشي(3/332)السابق،  صدرامل: ، البخاري(1/23)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 5

 (.3/112)املسامع، 
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 .تحرير محل النزاع: أوال

ي حيتمل عّدة كان املقتضِ اخلالف يف هذه املسألة منحصر يف حالة واحدة، وهي إذا  
نه فإنه يكون  يقم دليل على تعيني أحدها، أما إذا اقرتن باللفظ قرينة تعيّ مل رات و مقدّ 

، فإّن املراد [1:املائدة][  ٻ ٻٱ ]: كامللفوظ به، كما جاء يف قوله تعاىل

 .1حترمي أكلها

 والمذاهب في المسألةاآلراء : ثانيا

 :اختلف العلماء يف عموم املقتَضى على قولني

ال عموم للمقتضى، وإمنا يقّدر منها ما دّل الدليل على إرادته، وهو  :القول األول
 .3، ونسبه املازري إىل احملققني منهم2قول مجهور األصوليني

وهو حمكي عن عامة األصوليني  حيمل على العموم يف كل ما حيتمله، :القول الثاني
 .6، وأكثر احلنابلة5، ومجاعة من الشافعية4من املالكية

أن املقتَضى ال عموم له، معّلال ذلك بأن العموم ال يقع  ‘يرى  :رأي المازري

وال يدعى عمومه ألنه محذوف، وال : "إال يف الصيغ، واحملذوف ليس منها، ويف ذلك قوله

                                                           

 (.3/569)، إرشاد الفحول: ، الشوكاين(1/343)، البحر احمليط: الزركشي - 1
كشف األسرار، : ، البخاري(3/562)أصول السرخسي، : ، السرخسي(64-65)اللمع، : الشريازي - 2

 (.562-3/566)السابق،  املصدر: ، الشوكاين(1/396)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(3/353)
 (.196-3/191) املعلم،: املازري - 3

: الزركشي: وقد نسب ذلك إليهم القاضي عبد الوهاب، انظر(. 3293-6/3229)نفائس األصول،: القرايف - 4
 (.1/354)البحر احمليط، 

 (.356-1/354)السابق،  صدرامل: ، الزركشي(3/113)قواطع األدلة، : ابن السمعاين - 5
 (.392-1/396)السابق،  صدرملا: ، الفتوحي(5/215)أصول ابن مفلح، : ابن مفلح - 6
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ويف النفي الوارد على ذوات ، 1"والمحذوف ليس بصيغة يدعى العموم إال في الصيغ،
وهذا : "قالف واقعة كالصوم والصالة، ذكر أن مذهبه تعيني واحد منها وهو نفي اإلجزاء،

 . 3"هو األصح عندي؛ ألجل ما اعتللت به 2المذهب الذي اختاره

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .ال تصح صالة بغير الفاتحة :المسألة األولى

 :4الفقهاء يف قراءة الفاحتة يف الصالة على قولني اختلف

هتا، وهو قول مجهور ال جتزئ الصالة بغري الفاحتة، إذ ال بد من قراء :القول األول
 .7واحلنابلة 6والشافعية 5كيةملالالعلماء من ا

وإمنا الواجب قراءة ما تيسر من القرآن  ال جتب قراءة الفاحتة بعينها، :القول الثاني
 .8من غري تعيني، وبه قال احلنفية

إذا مل يقرأ فيها مبذهب اجلمهور، فال تصح الصالة  ‘أخذ  :رأي المازري

ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة : )أنه قال ×بفاحتة الكتاب، ذلك أنه قد ورد عن النيب 

                                                           

 (.511)إيضاح احملصول، : املازري - 1
 .يريد إمام احلرمني، واملعين باملختار محل النفي على عدم اإلجزاء - 2
 (.514)، املصدر السابق: املازري - 3
 (.133-3/599)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 4
 (.535-5/533)مواهب اجلليل، : احلطاب - 5
 (.3/166)روضة الطالبني،  :النووي - 6
 (.3/529)الكايف، : ابن قدامة - 7
 (.3/94)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 8
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اختلف أهل األصول يف مثل هذا اللفظ إذا وقع يف : "‘، ويف هذا يقول 1(الكتاب

... نصه يقتضي نفي الذات يلحق باجملمالت ألن: الشرع على ماذا حيمل؟ فقال بعضهم
ت بالدليل على أن الذا صّ بل حيمل على نفي الذات وسائر أحكامها، وختخ : ونوقال آخر 

، هامل تقصد العرب قط إىل نفي الذات ولكن لنفي أحكام :وقال آخرون ،الرسول ال يكذب
وأنكر  ،ث، فيحمل اللفظ على العموم فيهماومن أحكامها الكمال واإِلجزاء يف هذا احلدي

، وقد بنّي يف كتاب آخر 2"هذا بعض المحققين ألن العموم ال يصح دعواه فيما يتنافى
ديث الوارد في العبادة المحتملة فتحمل مثل هذه األحا: "أهنا لنفي اإلجزاء، حيث قال

، وإمنا يصرف ذلك إىل نفي لنفي الكمال واإلجزاء، على أن المراد بها نفي اإلجزاء
 .3"ل والرتجيحيالكمال خاصة بضرب من التأو 

 .أفعال الحج في آية ذكر األشهر المقصود بالحج: المسألة الثانية

، [396:البقرة][  ٻ ٻ ٻ ٱ]: فقد جاء يف ذلك قول اهلل تعاىل

ونفس احلج ليس هو األشهر، فاملنطوق به غري مراد، واملراد غري : "‘يقول  عن اآليةو 

إما أفعال احلج، على أصل  [ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ويراد أن املراد بقوله...منطوق به

مالك الذي جييز تقدمة اإلحرام على أشهر احلج، وإما وقت احلج، على أصل املخالف املانع 
دد بني املذهبني، حيتمل األمرين، ويرت  ام على أشهر احلج، فاحملذوف هاهنامن تقدمة اإلحر 
 .4"ألنه حمذوف، وال يدعى العموم إال يف الصيغ، واحملذوف ليس بصيغة وال يدعى عمومه

                                                           

، 645: ، كتاب الصالة، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 1
 (.3/595)، 196: باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، رقم ، كتاب الصالة،ومسلم يف صحيحه، (5/563)

 (.535-3/5/533)شرح التلقني، : ، وانظر(196-3/191)املعلم، : املازري - 2
 (.514)إيضاح احملصول،: املازري - 3
 (.514-515)نفسه،  صدرامل - 4
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 .بطالن النكاح إذا انعقد بغير ولي: المسألة الثالثة

ال نكاح إال ): ×وقوله : "ففي كالمه على اشرتاط الويل يف النكاح قال ما نّصه

فإنه  ،إن لفظ النفي للذات الواقعة إذا ورد في الشرع: وقد قال بعض أهل العلم ،1(بويل
 ،على ما سبق القول فيه قبل هذا وإن حمل على نفي الكمال أو تردد بينه وبين الجواز

وأما النكاح فإن ذلك إمنا يكون يف العبادات اليت هلا موقعان موقع إجزاء وموقع كمال؛ 
 .2"والمعامالت فليس لها إال موقع واحد، وهو نفي الصحة

أن املازري يرى بأن املقتضى ال عموم له،  ؛مما سبق نظريا وتطبيقياالذي حيكم به ف
 .وأنه إمنا حيمل على واحد مما حيتمله بقرينة أو دليل

                                                           

 .تقدم خترجيه - 1
 (.5/365)املعلم، : املازري - 2
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 .بناء الفروع على قواعد التخصيص: المبحث الثاني

من املسائل األصولية املهّمة اليت متّثل حمورا هاما يف دائرة االجتهاد األصويل  :تمهيد
التخصيص، فهو أحد أصول االجتهاد يف النصوص الشرعية من حيث داللتها  قواعد

ملا له من دور يف فهم اخلطاب املوّجه للمكّلفني يف كاّفة أبواب الدين،  الشرعية واللغوية،
هذا احملور من كان على النصوص بالتعميم أو القصر، وقد   ومراعاته أمر ال بّد منه قبل احلكم

الفروع، ويف هذا املبحث  وكان هلذا اخلالف أثره يفبني العلماء،  علم األصول حمّل خالف
 :، من خالل ما يليص، وختريج الفروع عليها عند اإلمام املازريدراسة لقواعد التخصي

وحكم العمل بالعام قبل البحث عن  التخصيصتعريف : مطلب األولال
 .المخصِّص

 .تعريف التخصيص لغة واصطالحا: الفرع األول

 .تعريف التخصيص لغة: أوال

ه بشيء، وخص  تفعيل، واملراد به إفراد شيء مصدر على وزن : التخصيص يف اللغة
 .1إذا انفرد به: اختّص فالن باألمر وختّصص له: أفرده به دون غريه، يقال: هبشيء خيص  

 .تعريف التخصيص اصطالحا: ثانيا

إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو ما يقوم : عّرف األصوليون التخصيص بأنه
 .2قبل تقّرر حكمه بدليل مقامه

 .3"بيان ما أريد باللفظ مما قد حيتمله اللفظ ة  التخصيص حقيق" :عرّفه املازري بقولهو 

فحقيقة التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل، هذا الدليل قد يكون 
 .متصال، كالتخصيص باالستثناء، وقد يكون منفصال

                                                           

 (.7/22) لسان العرب،: ، ابن منظور(2/351)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.27)، شرح تنقيح الفصول، (2/869)نفائس األصول، : القرايف - 2
 (.287)إيضاح احملصول، : املازري - 3
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 .حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص: الفرع الثاني

اختلف العلماء يف اخلطاب إذا ورد عاما، هل جيب املبادرة إىل فعله : العلماء آراء
من غري حبث عن املعارض، أم ال بد من البحث عن املخصص قبل البدار إىل فعله على 

 :1قولني

، وهو قول مجهور صالعمل بالعام قبل البحث عن املخص   ال جيوز :ل األولالقو 
 .2األصوليني

البحث عن وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غري توقف على  :القول الثاني
رواية عن اإلمام أمحد اختارها ، و 4ومجاعة من الشافعية، 3أكثر احلنفية ص، وبه قالاملخص  

 .5أكثر أصحابه

هذه املسألة يف شرح الربهان، وأفصح فيها عما  ‘ لقد حّرر: رأي المازري
حيث ص، من عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن املخص   ؛مبذهب اجلمهوريفيد أخذه 

الفقيه ال يباح له أن يفيت بأول خاطر يسنح له مع تزاحم الظنون عليه،  ألنّ : "...قال
مل يسغ أن يفيت مبوجبه، دون أن يبحث هل يف  وتزاحم تعارض األدلة لديه، ولو عّن له قياس

فكذلك العموم ال بد من دح يقدح فيه، الشريعة خرب خيالفه، أو قياس يضاده، أو قا
االلتفات إلى الجهات التي تمنع من إجرائه على ظاهره، فإن أمن منها ووثق بأن ال 

 .6"معارض له وال مخصص، أجرى األمر على عمومه

                                                           

 (.1/18)البحر احمليط، : ، الزركشي(288)، إيضاح احملصول: املازري - 1
، (3/108)األدلة، قواطع : السمعاينابن ، (338)التبصرة، : ، الشريازي(3/229)إحكام الفصول، : الباجي - 2

 (. 1/17)السابق،  صدرامل: الزركشي
 (.3/252)فواتح الرمحوت، : اللكنوي - 3
. وي وابن السبكيابن برهان والبيضا: أبو بكر الصرييف حىت نسب هذا املذهب إليه، ومنهم أيضا: على رأسهم - 4

 (.1/16)السابق،  صدرامل: ، الزركشي(320)السابق،  صدرامل: الشريازي
 (.1/256)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(2/525)العدة، : أبو يعلى -5 

 (.100)، املصدر السابق: املازري - 6
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 .تخصيص القرآن بالقرآن وبالسنة المتواترة: نيالمطلب الثا

 .تخصيص القرآن بالقرآن: الفرع األول

 .في المسألة اآلراء: أوال

بعض ال خالف بني العلماء يف جواز ختصيص القرآن بالقرآن، إال ما نقل عن 
وإن كان خالفهم يف عبارة، من جهة أن التخصيص بيان، الظاهرية خمالفتهم يف ذلك، 

اتفق العلماء على جواز ختصيص : "لذلك قال اآلمدي، 1والبيان عندهم ال يكون بالقرآن
 .2"بعض الطوائفالكتاب بالكتاب خالفا ل

: حيث قال ‘وهذا الذي ذهب إليه مجهور العلماء هو ما أخذ به املازري 
، مث ذكر أمثلة لذلك 3"فأما تخصيص الكتاب بالكتاب فالجمهور على جوازه وصحته"

 .نورد بعضها كنماذج

 .نماذج من الفروع المبنية على تخصيص القرآن بالقرآن :ثانيا

 .ال عدة على المطلقة غير المدخول بها :المسألة األولى

[ 229: البقرة][چ چ چ ڃ ڃ]: ففي قوله تعاىل
فلو تركنا عموم هذه اآلية ألوجبنا على المطلقة قبل الدخول ثالثة قروء، ولكن : "قال
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]: هذا العموم بقوله تعالى ص  خ  

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .4["28: األحزاب][   ڳ ڳ ڳ

                                                           

 (.1/163)، البحر احمليط: الزركشي - 1
 (. 2/198)اإلحكام يف أصول األحكام، : آلمديا - 2
 (.137)إيضاح احملصول، : املازري - 3
 (.137)نفسه،  صدرامل - 4
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 .األختين بملك اليمين الجمع بينتحريم : المسألة الثانية

وأما اجلمع : "فعند الكالم عن احملرمات من النساء ذكر من حيرم اجلمع بينهن فقال
ال جيمع بني : مبلك اليمني بني من ذكرنا حترمي اجلمع بينهما بالنكاح ففيه اختالف؛ فقيل

 ے ھ ھ]: ل اهلل تعاىلاألختني مبلك اليمني، وهو جل أقوال الناس لقو 

: ذلك خبالف النكاح لقول اهلل تعاىل: وقيل، [21: النساء][ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

فصار سبُب اخلالف أي  العمومني أوىل  ،فعمّ [ 06: املؤمنون][ ڦ ڦ ڦ ڦ]
 ؛هبا األخرى؟ واألصح تقدمي آية النساء والتخصيص هبا اآليتني أوىل أن ختص أن يقدم وأي  

ألهنا وردت يف نفس احملرمات وتفصيلهن فكانت أوىل من اآلية اليت وردت يف مدح قوم 
 .1"ا أبيح هلمعمّ  حفظوا فروجهم إال

 .جواز نكاح الكتابيات: المسألة الثالثة
كان مما ورد من الشرع يف حترمي املناكح حترمي نكاح املشركات، وذلك يف قول اهلل 

عموم هذه اآلية يقتضي ف، [223:البقرة][  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]: تعاىل
غري كتابية، لكن خّص هذا العموم بآية  وأ ة كانتكتابي  ،كافة  املنع من نكاح الكافرات

لو تركنا عموم هذا " :‘املائدة واليت أباحت نكاح النصرانية واليهودية، قال املازري 

 وئ ەئ ەئ] :حلرمنا نكاح اليهودية والنصرانية، لكنا خصصنا هذا العموم بقوله

 .2["05:املائدة][ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 .الشيوخ والرهبان من المشركينالمنع من قتل : المسألة الرابعة

 :3يف احلرب على قولني مرهباهناملشركني و  شيوخاختلف الفقهاء يف قتل 

                                                           

 (.137)، إيضاح احملصول، (316-2/315)املعلم، : املازري - 1
 (.137)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.2/829)بداية اجملتهد، :  ابن رشد - 3



245 
 

 2ومالك 1مينع قتل شيوخ الكفار ورهباهنم، وبه قال أبو حنيفة :القول األول
 .3وأمحد

 .4، وبه قال الشافعيجواز قتل الرهبان والشيوخ :القول الثاني
مبقتضى القول األول من عدم جواز قتل أمثال هؤالء،  ‘أخذ : رأي المازري

فعندنا وعند  :وأما قتل الشيوخ والر هبان: "وقد بني احلجة يف ذلك والرد على املخالف بقوله

 ۅ]: تعاىلولنا قول اهلل  ،أيب حنيفة أهنم ال يقتلون خالفا للشافعي

وهؤالء ليسوا مّمن [ 16: التوبة][ې ې ې ۉ ۉ

[ 05: التوبة] [ے ے ھ ھ]: وللشافعي قوله تعاىل ...يقاتل
  .5"وجوابنا أّن اآلية خمصوصة مبا قّدمناه من أدلّتنا ...وهذان مشركان

فعموم اآلية اليت أخذ هبا الشافعي يقتضي قتل كل مشرك صغري وكبري، وشاب 
 .لكن خّص منه من ال قتال له مبا جاء يف اآلية األخرى وعجوز،

 .بالسنة المتواترة تخصيص القرآن: الفرع الثاني
ختصيص القرآن بالسنة املتواترة مما اتفق عليه العلماء قاطبة، سواء كانت السنة قولية 

فإن السنة إذا   وأما ختصيص الكتاب بالسنة؛: "، وإليه أشار املازري بقوله6أو تقريرية أو فعلية
كانت متواترة فال خالف يف ختصيص الكتاب هبا؛ ألهنا بيان ملا نّزل إلينا على حسب ما 
تضمنته اآلية، وهي أيضا مقطوع على صحتها ألجل تواتر النقل، فلم يقع بيان القطعي إال 

 .7"بالقطعي
 .القاعدةما يصلح منوذجا هلذه على  -يف حدود اطالعي  -ومل أقف للمازري 

                                                           

 (.8/189)بدائع الصنائع، : ، الكاساين(1/285)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 1
 (.وما بعدها 1/57)النوادر والزيادات، : القريواين - 2
 (.31/377)املغين، : ابن قدامة - 3
 (.7/222)روضة الطالبني، : النووي - 4
 (.1/30)املعلم، : املازري - 5
 (.1/162)البحر احمليط، : ، الزركشي(2/182)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 6
 (.139)إيضاح احملصول، : املازري - 7
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 .تخصيص القرآن بخبر الواحد: لمطلب الثالثا
 :1الواحد بالنسبة إىل وروده على عموم القرآن ضربان خرب

، فإنه 2(القاتل ال يرث: )×ما أمجعت األمة على العمل به، حنو قوله  :األول

 [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]: خيصص عموم قوله تعاىل

، وكقوله 3فاحلكم مبنع القاتل من املرياث حمل إمجاع إذا كان القتل عمدا ،[33: النساء]
، فإنه خيصص عموم قوله تعاىل 4(ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها: )×

، فيحرم [22: النساء] [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]: بعد ذكره ما حيرم من النساء
 .6فهذا الضرب ال خالف يف التخصيص به ،5اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها إمجاعا

الذي مل ينعقد إمجاع على العمل به، وهذا الذي اختلف فيه  :الضرب الثاني
 :العلماء، وآراؤهم يف ذلك كاآليت

 .اآلراء في المسألة: الفرع األول
 :اختلف العلماء يف جواز ختصيص عموم القرآن خبرب اآلحاد على قولني مشهورين

 رجيوز ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد مطلقا، وهو قول مجهو  :القول األول
 .1واحلنابلة 8والشافعية 7العلماء من املالكية

                                                           

 (.وما بعدها 3/165)قواطع األدلة، : السمعاين ابن - 1
،  والرتمذي يف سننه، (1/662)، 2625: ، كتاب الديات، باب القاتل ال يرث، رقمابن ماجه يف سننه أخرجه - 2

 (2/937)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، (2/225)، 2308:كتاب الفرائض، رقم
 (.331)مراتب اإلمجاع، : ابن حزم - 3
، (8/363)، 5308: املرأة على عمتها، رقم، كتاب النكاح، باب ال تنكح أخرجه البخاري يف صحيحه - 4

 (.2/3029)، 3209: ، كتاب النكاح، باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها، رقمومسلم يف صحيحه
مكتبة الفرقان، مكتبة مكة الثقافية، : أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف، اإلمارات: اإلمجاع، حتقيق: ابن املنذر - 5
 (.307)م، 3888-ه3220، 2ط
إرشاد : ، الشوكاين(1/169)البحر احمليط، : ، الزركشي(وما بعدها 3/165)، املصدر السابق: السمعاينابن  - 6

 (.698-2/699)الفحول، 
 (.361)شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(3/269)إحكام الفصول، : الباجي - 7
 (.2/182)ل األحكام، اإلحكام يف أصو : ، اآلمدي(312)التبصرة، : الشريازي - 8
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بني أن يكون العام قد دخله التخصيص من قبل بدليل  التفصيل؛ :القول الثاني
قطعي، فيجوز ختصيص ما بقي من أفراده خبرب الواحد، فإن مل يكن قد ُخّص بدليل قطعي 

 . 2إىل ختصيصه خبرب اآلحاد، وهو قول احلنفية فال سبيل
مبذهب اجلمهور من جواز ختصيص عموم القرآن خبرب  ‘أخذ : رأي المازري

ختصيص عنده اآلحاد، وقد سبق إيراد مذهبه يف االحتجاج خبرب اآلحاد، ومقتضى حجيته 
 :عموم القرآن والسنة املتواترة به، ومما يدل على مذهبه يف هذه املسألة

 أنه هوذكر عنه أنه نسب القول بتخصيص القرآن خبرب الواحد إىل اجلمهور، و  -
 .3املشهور املذهب

 .4ختريج الكثري من الفروع على هذه القاعدة، وسيأيت من النماذج ما يؤكد ذلك -
 .نماذج من الفروع المبنية على تخصيص القرآن بخبر اآلحاد: الفرع الثاني

لنافلة على الراحلة مستقبل القبلة وغير صالة المسافر ا :المسألة األولى
 .مستقبلها

 اتفق الفقهاء على جواز صالة النافلة على الراحلة حيث توجهت به يف السفر،
حيث توجهت  على راحلته يصلي النافلة × كانفقد   ؛×واحلجة يف ذلك فعل النيب 

: بقولهالقبلة، وإليه أشار املازري فهذا الفعل خيصص عموم اآلية الواردة يف استقبال  ،5به
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :قوله تعاىل 6واحلجة عليهما"

                                                                                                                                                                      

 (.1/158)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(553-2/550)العدة، : أبو يعلى - 1
 (.وما بعدها 3/228)كشف األسرار، : ، البخاري(356-3/355)الفصول يف األصول، : اجلصاص - 2
 (.139)إيضاح احملصول، : املازري - 3
 (.602-603)األصولية، اإلمام املازري وآراؤه : مراد بوضاية: وانظر - 4
ومسلم ، (2/572)، 3086: ، كتاب تقصري الصالة، باب اإلمياء على الدابة، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 5

، 700: ، كتاب صالة املسافرين، باب جواز صالة النافلة على الدابة يف السفر حيث توجهت به، رقميف صحيحه
(3/296.) 

 .قاال جبواز ذلك حىت يف احلضر يريد االصطخري وأبا يوسف، فقد - 6



248 
 

 ،عمومه إال أن يرد ما يخصصه وهذا على ،[322: البقرة] [ڭ ڭ ۓ ۓ
  .1"وقد ورد في السفر الحديث الذي ذكرناه فعدلنا به عن الظاهر وخصصناه

 .ويف هذا ختصيص لعموم القرآن بالسنة الفعلية
 .المسافر سقوط الجمعة عن: المسألة الثانية

 :2املسافر على قولني اختلف الفقهاء يف سقوط اجلمعة عن
، وهو قول مجهور الفقهاء من أصحاب ب اجلمعة على املسافرال جت :القول األول

 . 3املذاهب
 .4وجوب اجلمعة على املسافر، وهو قول الظاهرية :القول الثاني

ا حمتجّ هو على مذهب اجلمهور من سقوط اجلمعة على املسافر، : رأي المازري
، فإن هذا 5(اجلمعة واجبة إال على امرأة أو صيب أو مريض أو عبد أو مسافر: )×بقوله 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: احلديث خيّصص عموم قوله تعاىل

، وقد صرّح بأن هذا اخلرب خيّصص عموم [08: اجلمعة] [  ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 .ختصيص بالسنة القولية ، وهذا6اآلية

 .ال زكاة فيما لم يبلغ خمسة أوسق مما أخرجت األرض: المسألة الثالثة
 :7اختلف الفقهاء يف اشرتاط النصاب يف زكاة احلبوب والثمار على مذهبني

                                                           

 (.298-3/2/299)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.3/162)بداية اجملتهد،  :ابن رشد - 2
، (3/512)روضة الطالبني، : ، النووي(2/226)أحكام القرآن، : ، ابن العريب(2/22)املبسوط، : السرخسي - 3

 (. 3/282)اإلقناع، : احلجاوي
 (.5/28) احمللى،: ابن حزم - 4
، وصححه األلباين يف (2/53)، 3257: ، من حديث متيم الداري، رقمأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري - 5

 (.3/587)صحيح اجلامع الصغري، 
 (.3/1/827)، شرح التلقني، (3/272)املعلم، : املازري - 6
 (.2/627)السابق،  صدرامل: ابن رشد - 7
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على أن بلوغ النصاب  3واحلنابلة 2والشافعية 1اجلمهور من املالكية :المذهب األول
 .شرط يف وجوب الزكاة يف احلبوب والثمار

ال يشرتط بلوغ النصاب لوجوب الزكاة يف احلبوب والثمار، وهو  :المذهب الثاني
 .4مذهب احلنفية

ال زكاة يف الزروع والثمار إال أن تبلغ مخسة أوسق،  أن ‘ مذهبه: رأي المازري

فهذا ، 5(ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة) :×للحديث الوارد يف ذلك وهو قوله 

 گ گ گ]: احلديث فيه ختصيص ملا متّسك به احلنفية من عموم قوله تعاىل

، وإليه [267: البقرة] [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

، وهو أيضا ختصيص بالسنة 6"ولنا يف مقابلة العموم حديث األوسق: "بقوله ‘أشار 
 .القولية

ما إذا أسلم بقاء المطلقة بعد إسالمها في عصمة زوجها الكافر  :عةالمسألة الراب
 .دامت في العد ة

صورة هذه املسألة يف الزوج الكافر يطّلق زوجته وقد أسلمت بعد ما بىن هبا، فإنه 
يعين إسالم  -فإن كان بعد البناء : "، قال املازريما مل تنقض عّدهتاإذا أسلم ميلك رجعتها 
فإن كان إسالم الزوجة قبل فال خالف أن الزوج أملك هبا مادامت يف  -أحد الزوجني 

 القرآن بالسنة، حبديث صفوان وأيب العدة، وظاهر القرآن مينع ذلك إال أنه خصص عموم
 .1"7العاص وأيب جهل

                                                           

 (.3/250)املعونة، : البغدادي - 1
 (.1/230)احلاوي الكبري، : املاوردي - 2
 (.2/363)املغين، : ابن قدامة - 3
 .سف وحممد فاشرتطا بلوغ مخسة أوسقوخالف يف ذلك أبو يو ، (2/506)بدائع الصنائع، : لكاساينا - 4
، (1/150)، 3292: ، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 5

 (.2/671)، 878: كتاب الزكاة، رقمأول  ، ومسلم يف صحيحه
 (.2/7)املعلم، : املازري - 6
 .ابن أيب جهل، كما يف قصة عكرمة بن أيب جهل فقد أسلمت زوجته قبله: هكذا يف املخطوط، ولعّل اللفظ - 7
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أن ظاهر القرآن مينع بقاء الزوجة املسلمة حتت زوجها الكافر، يريد إىل فأشار هاهنا 
، لكن هذا خمصوص [30:املمتحنة][  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]: بذلك قوله تعاىل

النيب  ، ومل يفرقمن بقاء بعض النساء ممن أسلمن حتت أزواجهن الكفار اشتهر يف السريةمبا 
  .2أزواجهن بينهن وبني ×

 .وهذا من قبيل ختصيص عموم القرآن بالسنة التقريرية
 .مما سبق جواز ختصيص عموم القرآن خبرب اآلحاد قوال وفعال وتقريرا فنخلص

 .تخصيص السنة بالقرآن: المطلب الرابع
 .اآلراء في المسألة :الفرع األول

، وهذا 3اجلمهور على جواز ختصيص السنة بالكتاب سواء كانت آحادا أم متواترة
ويكون التخصيص النطقي املنفصل ختصيصا " :حيث قال ‘الذي ذهب إليه املازري 

، وقد أجازه كثري من األئمة، ومنعه قوم أيضا 4[كتخصيص السنة بالكتاب]للشيء خبالفه، 
ا ما نز ل إلينا فال تعويال على اآلية اليت ذكرناها؛ إذ تقتضي أن املبني  إمنا يكون سّنة، وأمّ 

 .5"يكون بيانا لغريه، وإمنا يكون مبي نا
                                                                                                                                                                      

 (.52/ل)التعليقة، : املازري - 1
العاص بن الربيع، وهي يف املسند من حديث عائشة  مع زوجها أيب ×من ذلك قصة زينب بنت رسول اهلل  - 2

على شرط مسلم، ووافقه : ، وقال(1/25)، 106: ، ومستدرك احلاكم برقم(21/193)، 26162: ، برقم’
إذ  ،، وقصة عاتكة بنت الوليد بن املغرية(123-6/120)، (5/21)الذهيب، وحسن إسناده األلباين يف إرواء الغليل، 

زوجها صفوان بن أمية مث أسلم بعد، وقصة عكرمة بن أيب جهل مع زوجته أم حكيم بنت  أسلمت يوم الفتح وفرّ 
املوطأ، كتاب النكاح، باب نكاح املشرك إذا أسلمت : حيث أسلمت زوجته قبله، والقصتان على التوايل يف ،احلارث

د الرزاق، كتاب ، ومصنف عب(2/51)، 3569: ، ورقم(2/52)، 3565: بالغا من الزهري، رقم ،زوجته قبله
، والسنن الكربى (7/369) 32627: و 32626: الطالق، باب مىت أدرك اإلسالم من نكاح أو طالق برقم

، 32061: للبيهقي، مجاع أبواب نكاح املشرك، باب من قال ال ينفسخ النكاح بينهما بإسالم أحدمها، رقم
 (.123-6/120)ليل، ، وصححه األلباين يف إرواء الغ(7/103)، 32062: ، ورقم(7/102)

 (.1/178)، (1/162)البحر احمليط، : ، الزركشي(2/181)، يف أصول األحكام اإلحكام: اآلمدي - 3
وسياق الكالم بعدها يقتضي ما أثبتناه، حيث تكلم بعد هذه [ كتخصيص الكتاب بالسنة: ]املنقول يف الكتاب - 4

 .الفقرة على ختصيص الكتاب بالسنة
 (.139)، (293)احملصول، إيضاح : املازري - 5
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، 1ختصيص السنة بالكتاب وإن كان متفقا عليه بني اجلمهور فإنه عزيز وجوده مث إن
 .وقد وقفت للمازري على مسألة واحدة من هذا القبيل

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة :الفرع الثاني
 .للحاج المتمتع الذي ال يجد الهدي من أيام منىأيام  صوم ثالثةجواز : مسألة

اتفق الفقهاء على وجوب صوم ثالثة أيام يف احلج على املتمتع الذي ال جيد اهلدي، 
 :2واختلفوا يف جواز إيقاعها يف أيام مىن على قولني

أحد القولني و  3ال جيوز إيقاعها يف هذه األيام، وهو قول أيب حنيفة :القول األول
 .5أمحدرواية عن و  4الشافعيعن 

 7والشافعي يف القدمي 6جواز إيقاعها يف أيام مىن، وبه قال مالك :القول الثاني
 .8والرواية الثانية عن أمحد
أيام : )×، حيث أن قوله حهمبذهب مالك وصحّ  ‘أخذ  :رأي المازري

لكن جاء يف القرآن  صيام هذه األيام مطلقا، اقتضى عمومه منع 9(التشريق أيام أكل وشرب

 يئ ىئ]: القرآن ما يفيد صوم هذه األيام للمتمتع الذي ال جيد اهلدي، وذلك يف قوله تعاىل

، فشرط يف هذه اآلية أن توقع الثالثة أيام يف [386:البقرة][  يب ىب مب خب حب جب
بناء على مذهب مالك يف  ،-كما قال املازري  -وليس إليقاعها حمل إال أيام مىن احلّج، 

 الجتزي كفارة إال بعد وقوع موجبها،، وأنه عدم جواز إيقاعها قبل الشروع يف أعمال احلج
                                                           

 (.1/178)البحر احمليط، : الزركشي - 1
 (.2/808)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.1/393بدائع الصنائع، : الكاساين - 3
 (.2/212)روضة الطالبني، : النووي - 4
 (.2/120)الكايف، : ابن قدامة - 5
 (.2/72)النوادر والزيادات، : القريواين - 6
 .وقد ذكر أن القول الثاين هو األرجح دليال، واألول أرجح عند األصحاب ،(2/212)السابق،  صدرامل :النووي - 7

 (.2/120)، السابق صدرامل: ابن قدامة - 8
 (.2/900)، 3323: ، كتاب احلج، باب حترمي صوم أيام التشريق، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 9
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فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهي عن صومه مل يبق هلا حمل يف احلج إال ": ‘قال 
 .1"أيام مىن، وذلك يقتضي صحة ما قال مالك

 .تخصيص السنة بالسنة :المطلب الخامس
 .أنواعه وآراء العلماء في كل نوع: الفرع األول
، واز ذلكأكثر العلماء على جف، بمثلها تخصيص السنة المتواترة: النوع األول

على ما سنبينه  - ‘املازري اإلمام  ما أخذ به  جوازهو ، 2فيه خالف شاذحكي و 
 .ا، وهذا النوع من التخصيص عزيز جدّ -الحقا

ختصيص السنة املتواترة بالسنة ، تخصيص السنة المتواترة باآلحاد: الثانيالنوع 
، وهو 3األحادية مذهب مجهور العلماء، وفيه اخلالف احملكي يف ختصيص القرآن خبرب الواحد

 .وهو أيضا مذهب املازري
 ،4وهو جائز عند مجهور العلماء، تخصيص السنة اآلحاد بمثلها: النوع الثالث

 .ومن مجلتهم اإلمام املازري
والقول فيه مثل ما حكي ، تخصيص السنة اآلحاد بالسنة المتواترة: النوع الرابع

 .، وجوازه مذهب اإلمام املازري5يف ختصيص السنة بالقرآن
فاإلمام املازري مذهبه جواز ختصيص السنة بالسنة من غري اعتبار بكون أحد طريف 

 :عرف ذلك من خاللالتخصيص متواترا أو آحادا، يُ 
فاجلمهور أيضا على صحة ختصيص : "قالتصرحيه جبواز ذلك مطلقا، حيث  -

 .6"السنة بالسنة، ومنعه قوم تعويال منهم على ما قلناه يف ختصيص الكتاب بالكتاب

                                                           

 (.2/58)املعلم، : املازري - 1
 (.1/163)، البحر احمليط: ، الزركشي(2/182)، اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي - 2
 (.2/698)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(1/168)السابق،  صدرامل: الزركشي - 3
 (.2/182)السابق،  صدرامل: اآلمدي - 4
 (166و 1/158)شرح الكوكب املنري، : الفتوحي - 5
 (.139)، إيضاح احملصول: املازري - 6
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حجة شرعية، ومقتضى  هسبق بيان مذهبه يف االحتجاج خبرب الواحد وأنه يرى في -
، مث إذا كان مذهبه جواز سواء كان العموم مقطوعا به أو مظنونا هذا ختصيص العموم به

 .السنة بالسنة ختصيص القرآن خبرب الواحد فمن باب أوىل أن ختصّ 
 .جة على هذه القاعدةالفروع الفقهية املخرّ  -

 .نماذج من الفروع المبنية على تخصيص السنة بالسنة: الفرع الثاني
 .طهارة جلد الميتة بالدباغ :المسألة األولى

 :1اختلف الفقهاء يف طهارة جلد امليتة بالدباغ على قولني
 2جلود امليتة جنسة وال يطهر شيء منها بالدباغ، وهو رواية عن مالك :القول األول

 .3وأمحد
 5ومالك 4طهارة جلد امليتة بالدباغ، وهو مذهب أيب حنيفة :القول الثاني

 .، وهو مذهب اجلمهور7ورواية عن أمحد 6والشافعي
: ×موافق ملا عليه اجلمهور من طهارهتا بالدباغ، أخذا بقوله هو : رأي المازري

ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال : )حديثيف مقابل عموم  8(إذا دبغ اإلهاب فقد طهر)
يريد  -واملذهب األول : "بعد ذكره للروايتني يف مذهب مالك ‘، قال 9(عصب

                                                           

 (.395-3/392)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 1
 (.2/175)النوادر والزيادات، : القريواين - 2
 (.3/20)الكايف، : ابن قدامة - 3
 (.3/73)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 4
 (.3/366)الذخرية، : القرايف - 5
 (.60-3/58)احلاوي الكبري، : املاوردي - 6
 (.23-3/20) السابق، صدرامل: ابن قدامة - 7
 (.3/277)، 166: كتاب الطهارة، باب إذا دبغ اإلهاب فقد طهر، رقم  أخرجه مسلم يف صحيحه، - 8
وابن ماجه يف ، (75-13/72)، 39790: من حديث عبد اهلل بن عكيم، رقم أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده - 9

وأبو داود يف ، (2/602)، 1631: رقم، كتاب اللباس، باب من كان ال ينتفع من امليتة بإهاب وال عصب، سننه
، كتاب والرتمذي يف السنن، (6/231)، 2327: ، كتاب اللباس، باب من روى أن ال ينتفع بإهاب امليتة، رقمسننه

، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (2/222)، 3728: اللباس، باب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت، رقم
(3/76.) 
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ال تنتفعوا من امليتة بإهاب ) :ألن قوله ،وإن قلنا ببناء العمومني إذا تعارضاأوىل،  -طهارهتا 
 ،وإذا أمكن هذا تطلبنا دليال  له ،ون أراد به إذا مل تدبغ األهبميكن أن يك (وال عصب

بالدباغ فيقضي على  نص ا يف طهارته (إذا دبغ اإلهاب فقد طهر): فوجدنا قوله عليه السالم
له على أنه أراد به ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب إذا مل تدبغ وحيم ،احلديث اآلخر

 .1"األهب
 .حق البكر سبع ليال، وللثي ب ثالث :المسألة الثانية

 ڄ ڄ] :قال اهلل تعاىل ،العدل بين الزوجات مأمور به: "‘قال 

   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

حدامها على األخرى جاء يوم َمْن كان له ): ×وقال . [328: النساء] [ امرأتان مييل إلإ

يقسم بني نسائه فيعدل  ×وكان ، (وشقه ساقط): ويف الرتمذي ،2(القيامة شقه مائل
وعند أيب داود يعين  ،3(اللهم قسميت فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك): ويقول

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]: القلب، وعندي أن ذلك هو املشار إليه قوله تعاىل

وأما البكر إذا تزوجت أقام ، القلب وميل الطبع الغري املكتسب يعين يف حمبة [ڃ
وال قضاء عليه بعد ذلك ملن عنده  ،4عندها سبعا وعند الثيب ثالثًا ألجل هذا الحديث

 .5"من النساء، وال حياسب هذه اجلديدة هبذه األيام
                                                           

 (.265-3/3/262)تلقني، شرح ال: املازري - 1
وأبو داود يف ، (1/321)، 3868: ، كتاب النكاح، باب القسمة بني النساء، رقمأخرجه ابن ماجه يف سننه - 2

، كتاب النكاح، والرتمذي يف سننه، (1/268)، 2311: ، كتاب النكاح، باب يف القسمة بني النساء، رقمالسنن
 (.7/90)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (1/218)، 3323: باب ما جاء يف التسوية بني الضرائر، رقم

وأبو داود يف ، (1/322)، 3873: ، كتاب النكاح، باب القسمة بني النساء، رقمأخرجه ابن ماجه يف سننه - 3
، كتاب النكاح، باب والرتمذي يف سننه، (1/270)، 2312: ، كتاب النكاح، باب يف القسمة بني النساء، رقمسننه
 (.7/93)، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل، (1/219)، 3320: اء يف التسوية بني الضرائر، رقمما ج

(. إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثالث: )ملا بىن هبا ’ألّم سلمة  × يريد بذلك قوله - 4
 (.2/3091)، 3260: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب، رقم

 (.2/379)املعلم، : املازري - 5
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 .حرمة ربا الفضل وإن كان يدا بيد :المسألة الثالثة
 ×هذه املسألة كما يفهم من تناوله إياها؛ أنه ورد عن النيب تخصيص يف وجه ال

، فهذان عمومان 2(ال ربا فيما كان يدا بيد: )، وكذا قوله1(إمنا الربا يف النسيئة: )أنه قال
مفادمها أن ال ربا يف التفاضل بني اجلنس الواحد، إال أن هذا خمصوص مبا جاء يف احلديث 

 ،والتمر بالتمر ،والشعري بالشعري ،والرب بالرب ،والفضة بالفضة ،الذهب بالذهب: )اآلخر
مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم  ،وامللح بامللح

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل، وال تشفوا : )أيضا ×، وبقوله 3(إذا كان يدا بيد
لورق بالورق إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال بعضها على بعض، وال تبيعوا ا

، فيحمل نفي الربا فيما عدا النسيئة على ما اختلفت أجناسه من 4(تبيعوا منها غائبا بناجز
 .5هذه األصناف املذكورة
 .جواز الشروط في البيع بما ال يعود على العقد بالفساد :المسألة الرابعة

أنه باع من النيب : "الذي فيه ÷في التعليق على حديث جابر بن عبد اهلل ف

من الناس من أجاز بيع : "، قال ما نّصه6"مجال على أن له فقار ظهره إىل املدينة ×
الدابة واستثناء البائع رُُكوبَ َها أخذا بظاهر هذا احلديث؛ وأما مالك فيجيزه بشرط أن تكون 

وأما أبو حنيفة والشافعي فيمنعانه أصال   ،قريبة وحَيْمإُل هذا احلديث عليهمسافة هذا الركوب 
 ؛نيا وعن بيع وشرط، وكأهنما يريان أن هذا مل تكن فيه حقيقة البيععن بيع الثّ  ×لنهيه 

 ،ا وصل إىل املدينة، أو ألن شرط الركوب مل يكن مقارنا للعقدألنه أعطاه اجلمل والثمن مل
                                                           

ومسلم ، (2/193)، 2379: ، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 1
 .، واللفظ له(1/3239)، 3586: اب الربا، باب بيع الطعام مثال مبثل، رقمب، يف صحيحه

 (.1/3239)، 3586: الربا، باب بيع الطعام مثال مبثل، رقم، باب أخرجه مسلم يف صحيحه - 2
 (.1/3233)، 3597: ، باب الربا، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 3
، صحيح مسلم، (2/190)، 2377: ، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 4

 (.1/3209)، 3592: باب الربا، رقم
 (.263-2/3/260)، شرح التلقني، (102-2/101)املعلم، : املازري - 5
: ، كتاب الشروط، باب إذا اشرتط البائع ظهر الدابة إىل مكان مسمى جاز، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 6

 (.1/3223)، 735: ، كتاب البيوع، باب بيع البعري واستثناء ركوبه، رقمومسلم يف صحيحه، (5/135)، 2739
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، رط أوىل من هذه الفإعلة احملتملةعن بيع الثنيا وعن بيع وش ×هيه ويرون أن التعلق بن
ألنهما عمومان وهذه أخص منهما والخاص يقضي  ؛ونحن نخص  الحديثين بهذه الفعلة

 .1"على العام
 .ففي هذا الذي سبق نظريا وتطبيقيا ما يربز منهج املازري يف ختصيص السنة بالسنة

 .بالقياسالتخصيص : المطلب السادس
 .اآلراء في المسألة :الفرع األول

اختلف العلماء يف ختصيص العموم بالقياس على حنو اختالفهم يف ختصيص عموم 
مذهب الكتاب والسنة املتواترة خبرب الواحد، ومذاهبهم يف هذه كمذاهبهم يف تلك مع زيادة 

وسبب اخلالف راجع إىل حمل واحد يف كليهما؛  التفريق بني قياس العلة وقياس الشبه،يف 
وهو املوازنة بني العموم والدليل املخص ص، يف أن كال منهما حمتمل من وجه، ومقطوع من 

هب فيها كاملذاهب هذه املسألة املذااعلم أن : "وجه آخر وهذا ما ذكره املازري، إذ قال
ف أيضا فيها دائر على النكتة اليت وسبب اخلال...سواء بسواء ااملنقولة يف اليت فرغنا منه

 .2"أريناك يف هذه املسألة اليت قبلها، وهو املوازنة بني العموم والقياس
 :-على املشهور  - ثالثةفاملذاهب يف املسألة إذن 

 .3جيوز ختصيص العموم بالقياس، وهو مذهب مجهور العلماء :المذهب األول
العموم من قبل بدليل  ما مل خيصّ  املنع من التخصيص بالقياس :المذهب الثاني

 .4، وهو مذهب احلنفيةقطعي، فإن خّص بدليل قطعي جاز بعده ختصيصه بالقياس
 .5املنع من التخصيص بالقياس مطلقا، وإليه ذهب بعض املعتزلة :المذهب الثالث

 :لذلك جواز ختصيص العموم بالقياس، يدلّ  ‘مذهبه  :رأي المازري

                                                           

 (.2/136)املعلم، : املازري - 1
 (.123)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.2/680)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(1/168)البحر احمليط، : الزركشي - 3
 (.3/311)أصول السرخسي، : ، السرخسي(3/230)الفصول يف األصول، : اجلصاص - 4
 (.1/170)السابق،  صدرامل: الزركشي - 5
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يف بيان النكتة اليت يدور  ‘ترجيح جانب القياس على جانب العموم، قال  -
فللعموم القطع على أصله مع كونه حمتمال من ناحية لفظه، : "حوهلا اخلالف يف املسألة

ال احتمال  احلكم تناوال   وللقياس االتفاق على العمل به وتأثيم من خالف فيه، وكونه متناوال  
 .1"فيه

 .االتفاق على العمل بالقياس، والتخصيص به من مقتضى حجيته -
 .، وسيأيت ذكر شيء منهاجة على التخصيص بهالفروع املخرّ  -

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة :الفرع الثاني
 .ال ربا في المطعوم إال ما كان مقتاتا: المسألة األولى

أهل الظاهر إىل أن الربا واقع يف با؛ فذهب اختلف الفقهاء فيما جيري فيه الرّ 
احلنفية إىل أن الربا يقع األصناف الستة املذكورة يف األحاديث ال يتعّداها إىل غريها، وذهب 

يف النقدين، الذهب  ذهب اجلمهور إىل أن الربا يقعنسه، يف حني وموزون جبيف كل مكيل 
هل يعّم النهي عن الربا  ، ويقع يف املطعومات، مث اختلف اجلمهور يف املطعومات،والفضة

 :2ثالثة أقوالعلى  ؟بعضهاهو مقصور على مجيعها، أو 
 .3الربا جيري يف مجيع املطعومات من غري استثناء، وهو قول الشافعية :القول األول
 .4الربا يقع فيما يكال أو يوزن من املطعومات، وبه قال احلنابلة :القول الثاني

، وبه قال خارواالدّ  املطعوم املوصوف باالقتياتالربا يقع يف  :القول الثالث
 .5املالكية

اختار مذهب املالكية من أن الربا يف املطعومات إمنا يقع فيما كان  :رأي المازري
خمصوص مبا استنبط من احلديث  6(الطعام بالطعام مثال مبثل: )×قوله منها مقتاتا، و 

والغرض من ذكر هذه األصناف األربعة ...( بالشعريلرب بالرب والشعري وا..: )اآلخر الذي فيه
                                                           

 (.123)إيضاح احملصول، : املازري - 1
 .-بتصرف  -( وما بعدها 1/3566)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.8/502)اجملموع، : النووي - 3
 (.6/55)ين، غامل: ابن قدامة - 4
 (.389-6/387)مواهب اجلليل، : احلطاب - 5
 (.1/3232)، 3582: م، باب الربا، باب بيع الطعام مثال مبثل، رقأخرجه مسلم يف صحيحه - 6
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ا يقتات من نها، وهو الطعم مع االقتيات، فيختّص الربا مبوصف جيمع بيالتنبيه على 
 .1الطعام

 .النهي عن السوم على سوم الغير إذا تم التراكن: المسألة الثانية
ذلك، وهو قوله ففي كالمه عن البيع على بيع البعض ذكر احلديث الوارد فيه النهي 

ره مالك بأن املراد به النهي عن أن وفسّ : "، مث قال2(ال يبع بعضكم على بيع بعض: )×
إذا كان البائع ركن إىل السائم األول ومال إىل البيع  ،مهيسوم أحد على سوم أحد تقدّ 

 ؛يشرتط فيه الرتاكن وإن كان احلديث عام ا مل الرتاكنمالك هذا النهي حبصول  وخصّ ...منه
فورد أيض ا هذا احلديث عام ا، ، 3طبة أخيهخ ىهنى أن خيطب أحد عل ×ألجل أن النيب 

ية أما معاو ): فقال خبإطبة أيب جهم ومعاوية ×باحلديث اآلخر، ملا أخرب  صّ ولكنه خُ 
فلم يذكر  ،4(هم فال يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامةجفصعلوك اَل مال له، وأما أبو 

إعالمه بأنه قد تقدم قبله مع  ،اخلاطبني املذكورين، فأشار بثالثنكري ا على الثاين من 
فيحمل حديث هذين الخاطبين فاقتضى هذا بناَء احلديثني أحدمها على اآلخر،  ،خاطبان

ال يخطب أحدكم على : على أنها لم تركن إلى واحد منهما، ويخص به عموم قوله
يحمل النهي على حصول  في سوم اإلنسان على سوم تقدمه، فكذلك...خطبة أخيه

 .5"التراكن
 .الجوائح بقدر الثلث وضع: المسألة الثالثة

                                                           

 (.وما بعدها 2/3/272)شرح التلقني، : املازري - 1
، 3232: رقمحديث حترمي بيع الرجل على بيع أخيه،  ، كتاب البيوع، بابأخرجه مسلم يف صحيحه - 2

(1/3352.) 
، 5322: كتاب النكاح، باب ال خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع، رقم  أخرجه البخاري يف صحيحه، - 3

: ، كتاب النكاح، باب حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت يأذن أو يرتك، رقمومسلم يف صحيحه، (8/388)
3232 ،(2/3012.) 

 .تقدم خترجيه - 4
 (.3029-2/1/3027)، املصدر السابق: املازري - 5
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لو بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة، فال حيل لك أن : )×ذكر قول النيب 

عن أيب سعيد  احلديثيف ، وما جاء أيضا 1(تأخذ منه شيئا؛ مب تأخذ مال أخيك بغري حق؟

يف مثر ابتاعها فكثر دينه، فقال  ×أصيب رجل يف عهد النيب : "قال ÷اخلدري 

، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول (تصدقوا عليه: )×رسول اهلل 

أمر  ×أن النيب : )، وحديث2(خذوا ما وجدمت، وليس لكم إال ذلك: )لغرمائه ×اهلل 
ت؛ فقال اختلف الناس يف الثمرة إذا اشرتيت فأجيح: "عقبها قال، مث 3(بوضع اجلوائح

ال توضع اجلوائح : وقال آخرون...بعضهم بوضع اجلائحة على اإلطالق، قّلت أو كثرت
ل وكأنه خص  الظواهر األ و  ، إذا بلغت الثلث وأما مالك فقال بوضعها...قّلت أو كثرت

وذلك أن الثمر ال تنفك من سقوط يسري منها أو غري ذلك من ، بضرب من االستدالل
وإذا وجب  ،شرتي دخل على ذلك فال قيام له بهفكَأن  امل ،األْسَباب املتلفة للحقري منها

ري َفَما َقُصر عن الثّ ُلثإ يف حكم اليسري على ما دل ت عليه األصول  .4"العفو عن الَيسإ
ضع اجلوائح عامة، واحلديث الثاين يفيد عدم فاحلديثان األول والثالث داّل على و 

وضعها مطلقا، واإلمام مالك خّصص األحاديث بنوع من القياس، فخّصص األحاديث اليت 
تدل على وضع اجلوائح مبا إذا بلغت الثلث فأكثر، وخّصص احلديث الذي مينع وضعها مبا 

 .ء يف الوصيةإذا كانت اجلائحة أقل من الثلث، والتقدير بالثلث مستفاد مما جا
العموم ختصيص اإلمام املازري يرى جواز أن  بق نظريا وتطبيقافنخلص مما س

 .بالقياس

                                                           

 (1/3380)، 3552: ، كتاب املساقاة، باب باب وضع اجلوائح، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 1
 (.1/3383)، 3556: ، كتاب املساقاة، باب استحباب وضع الدين، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 2
 (.1/3383)، 3552: ، كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 3
 (.279-2/277)املعلم، : املازري - 4
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 .بناء الفروع على قواعد الخاص  : المبحث الثالث

ترد النصوص الشرعية بصيغ خمتلفة، فمنها ما يرد عاما يراد به العموم قطعا، : تمهيد
قطعا ويقينا،  ومنها ما يرد عاما حمتمال للتخصيص، ومنها ما يرد خاصا مرادا به اخلصوص

يدرك ذلك كّله بالقرائن، وبعد بيان مباحث العام والتخصيص، نأيت على بيان قواعد 
 :اخلاص، وطرق ختريج الفروع عليها عند اإلمام املازري، من خالل املطالب اآلتية

 .تعريف الخاص وأنواعه: المطلب األول

 .تعريف الخاص لغة واصطالحا: الفرع األول

 .لغةالخاص في ال: أوال

أفرده به دون غريه، : خّصه بالشيء خيّصه: يف اللغة يأيت مبعىن اإلفراد، يقال اخلاصّ 
 .1، وهي خالف العاّمةمن ختّصه لنفسك: واخلاّصة

خّص : ومنه قوهلم اإلفراد،: ومعىن اخلصوص: "وهذا الذي أشار إليه املازري بقوله
تفردوا ومتيزوا عن العوام مبا هم عليه من السلطان فالنا بالوالية، وفالنا بالعطاء، ألهنم 

 .2"فضل

 .الخاص في االصطالح: ثانيا

على معلوم اللفظ املوضوع للداللة على معىن واحد : عّرف األصوليون اخلاص بأنه
 .3سبيل االنفراد

وأما اخلصوص فهو القول املتعلق مبسمى يتناوله : "وقال املازري يف تعريف اخلصوص 
مؤمن لفظ خاص، لتناوله الشخص : ألن قولنا: "، مث بني ذلك بقوله4"مع غريه اسم واحد

                                                           

 (.99)التعريفات، : ، اجلرجاين(25-7/22)لسان العرب، : ، ابن منظور(2/351)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.269)إيضاح احملصول، :  املازري - 2
، (3/29)كشف األسرار، : ، البخاري(325-3/322)أصول السرخسي، : السرخسي: انظر يف تعريفه - 3

 (.3/202)أصول الفقه اإلسالمي، : الزحيلي
 (.269)السابق،  صدرامل: املازري - 4
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املشار إليه، مع كونه ينطلق عليه وعلى غريه هذه التسمية، وجيتمعان يف أن يعرب عنهما بعبارة 
 .1"ةواحد

هو الذي ينبئ على أمر جيوز إدراجه مع غريه حتت لفظ : "وقال يف تعريف اخلاص
 .2"آخر

 .ّل على مسّمى واحد، أو معىن كثري حمصورما د: فمعىن اخلاص إذن

 .أنواع الخاص: الفرع الثاني

أو معىن إن اللفظ اخلاص ال خيرج عن أن يكون موضوعا للداللة على مسّمى واحد، 
املسميات واملعاين مجيعا، وذلك يف اجلنس كلفظ اإلنسان، ويف هو يرد على متعدد حمصور، و 

إنه ال يعدو أن يأيت مطلقا أو النوع كلفظ الرجل واملرأة، ويف العني كزيد وعمرو وحنوها، مث 
 .3األمر والنهي، واملطلق واملقيد: مقيدا، بأمر أو بنهي، فهذه هي أنواع اخلاص

 .الوجوبالمطلق على داللة األمر : المطلب الثاني

 .تهتعريف األمر ودالال: الفرع األول

 .تعريف األمر لغة واصطالحا: أوال

 :تعريفه في اللغة -1

مبعىن احلال والشأن، ويرد أيضا مبعىن الطلب، ومجعه أوامر؛ وهو يف اللغة يأيت األمر 
 .4ضد النهي

 .تعريفه في االصطالح -2

                                                           

 (.269)، احملصولإيضاح : املازري - 1
 (.297)نفسه،  صدرامل - 2
 (.3/207)، أصول الفقه اإلسالمي: ، الزحيلي(53-3/50)، كشف األسرار: البخاري - 3
-8)املصباح املنري، : ، الفيومي(27-2/26)لسان العرب، : ، ابن منظور(3/317)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 4
9.) 
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هو استدعاء : اختلفت عبارات األصوليني يف حّد األمر، ومما جاء يف ذلك قوهلم
 .1الفعل بالقول على جهة االستعالء

 .2"األمر طلب الفعل بالقول على سبيل االستعالء: "وعّرف أيضا بأنه

هو : "أما املازري فقد أورد عدة تعريفات عن األصوليني وانتقدها، مث حّده بقوله
 .3"الفعلاملقتضى به 

 .فاألمر إذاً هو اخلطاب املتوّجه إىل من هو دون اآلمر، بالفعل والطلب

 .األمر صيغ معاني: ثانيا

، وهذه مجلة ترد صيغ األمر على عّدة معاين، أشار إىل العديد منها اإلمام املازري
 :4منها

 [.21:البقرة][ں ڱ ڱ ڱ]: كما يف قوله تعاىل  :الوجوب -

 [.11:النور][ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]: يف اآلية كما :الندب -

 [.282:البقرة][  ائ ائ ى ى] :ومثاله قوله تعاىل :اإلرشاد -

 [.13:األعراف][  ڀ پ] :على حنو قول اهلل جّل وعال :اإلباحة -

 [.20:فصلت][  ڍ ڇ ڇ ڇ] :كما يف اآلية  :التهديد -

                                                           

 ، (213)روضة الناظر، : قدامة ، ابن(3/322)التمهيد، : أبو اخلطاب - 1
 (.2/37)احملصول، : الرازي - 2
 (.391)إيضاح احملصول، : املازري - 3
التبصرة، : ، الشريازي(وما بعدها 3/239)العّدة، : أبو يعلى: وانظر أيضا(. 228-227)نفسه،  صدرامل - 4

 (.2/375)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(82-3/83)قواطع األدلة، : ، ابن السمعاين(20)
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 [.19:املرسالت][  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]: كما ورد يف اآلية :التعجيز -

 [.65:البقرة][  گ گ گ]: قول اهلل تعاىل مثل :التكوين -

 .آراء العلماء في داللة األمر على الوجوب: الثانيالفرع 

 :فيما يفيده األمر اجملرد عن القرائن على عّدة أقوال أشهرها أربعة اختلف األصوليون

يدّل على الوجوب، وهو قول مجهور  املطلق اجملّرد عن القرائناألمر  :القول األول
 .1األصوليني

 .2األمر املطلق يفيد الندب، وهو قول املعتزلة :القول الثاني

 .3أنه يفيد اإلباحة، وبه قال بعض املالكية وبعض الشافعية :القول الثالث

 .4التوقف، وهو مذهب األشعري ومجاعة من املتكلمني :القول الرابع

أن األمر املطلق ظاهر يف الوجوب، حيث  ‘الذي أخذ به : رأي المازري
قاله أئمتنا من  والذي أعتقده يف هذه املسألة أن األمر فيها ليس على ما: "صرّح بذلك فقال
يف التصميم على الوجوب، والقطع على أهنا  وال على ما يشري إليه اجلمهور الرتّدد املتساوي،

ولكنها عندي تنزل على ب كاخلروج عن األصل، موضوعة له، حىت يصري اخلروج عن الوجو 
الداللة على الوجوب منزلة الظواهر التي هي مترددة بين معنيين، ولكنها في أحدها 

                                                           

اطع األدلة، قو : ، ابن السمعاين(203)إحكام الفصول، : ، الباجي(2/87)الفصول يف األصول، : اجلصاص - 1
 (.215)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(3/92)

اإلحكام يف : ، اآلمدي(202)ح احملصول، إيضا : ، املازري(وما بعدها 3/29)املعتمد، : أبو احلسني البصري - 2
 (.2/378)، أصول األحكام

، وحكاه عن بعض الشافعية (3/36)أصول السرخسي، : ، السرخسي(3/399)السابق،  صدرامل: الباجي - 3
 (.2/168)البحر احمليط، : يف الزركشي

، (2/378)السابق،  صدرامل: ، اآلمدي(200)، صدر السابقامل: املازري. لباقالينمنهم القاضي أبو بكر ا - 4
 (.2/170)السابق،  صدرامل: الزركشي
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، وأنا مىت نظرت يف الفقهيات مستدال عليها مبا يلوح من معارضة األوامر عن أظهر
 .1"ها نزّله عنهالإذا قب الوجوب، على حسب ما خيرج النظار عن الظواهر

 .مذهبه هذا بأن استعماهلا يف الوجوب أكثر وأشهر ‘وعّلل 

 .نماذج من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .وجوب إزالة النجاسة :المسألة األولى

بعدما حكى اضطراب أهل املذهب يف التعبري عن إزالتها بني القول بأنه  ‘قال 
وقد تعلق من قال : "إمنا هو يف طريق الوجوب، وذكر أن ذلك واجب، والقول بأنه سّنة

وبأمره عليه السالم بغسل الذكر  [02: املدثر] [   ۇ ۇ ڭ] :بالوجوب بقوله تعاىل
 .4"وظاهر األمر على الوجوب ،3ض، وأمره بغسل دم احلي2من املذي

وغسل الثوب من احليض املذي غسل الذكر من فهنا محل األمر يف اآلية ويف حديث 
 .الوجوبعلى 

 .وجوب غسل الميت :المسألة الثانية

وهذا أمر مجرده يقتضي  ،5×فدليل وجوب الغسل قوله : "‘قال 
 .2"وهذا أمر أيًضا بالغسل ،1(اغسلوه) :وقال أيًضا يف احملرم ،الفقهاء الوجوب عند جمهور

                                                           

 (.1/3/32: )، ونبه عليه أيضا يف شرح التلقني(201)، احملصولإيضاح : املازري - 1
ومسلم يف ، (3/179)، 269: ، كتاب الغسل، باب غسل املذي والوضوء منه، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه -2

 (.3/227)، 101: ، كتاب احليض، باب املذي، رقمصحيحه
،  ومسلم يف صحيحه، (3/113)، 227: م، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقأخرجه البخاري يف صحيحه -3

 (.3/220)، 293: كتاب الطهارة، باب جناسة الدم وكيفية غسله، رقم
 (.3/2/255)شرح التلقني، : املازري - 4
  .، وقد تقّدم خترجيه...(اغسلنها ثالثا أو مخسا: )ل ابنتهملن غسّ  ×يريد بذلك قوله  - 5
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 .إجبار المطلق في الحيض على الرجعة :المسألة الثالثة

امرأته وهي حائض؛ هل جيرب على الرجعة أم ال؟ على ق اختلف الفقهاء فيمن طلّ 
 :مذهبني

رواية و  4والشافعي 3ال جيرب على مراجعتها، وهو مذهب أيب حنيفة :المذهب األول
 .5عليها مجهور أصحابه أمحدعن 

 .7ورواية عن أمحد 6جيرب على املراجعة، وهو مذهب مالك :المذهب الثاني

املازري هذه املسألة، وأخذ مبذهب املالكية يف أنه لقد حّرر اإلمام : رأي المازري
 مصار هل جيرب على الرجعة أم ال؟اختلف فقهاء األ: "قوله جيب عليه مراجعتها، وهذا نصّ 

ويؤمر هبا، وسبب اخلالف يف  ال جيرب: قال الشافعي وأبو حنيفةومذهب مالك أنه جيرب، و 
ل يكون عمر كالرسول املبلغ البنه فيجرب ، فه8(مره فلرياجعها: )ذلك قوله عليه السالم لعمر

إن عمر ليس كاملخرب وال كالرسول، وإمنا هي عبادة تعبد هبا عمر : كما قال مالك، أو يقال
ويصح أن يبنى الخالف على طريق أخرى؛ وهو الخالف في األوامر ...أن يبلغها البنه

إن قلنا إهنا ف على خالف أهل األصول يف ذلك، هل هي على الوجوب أو على الندب؟
على الندب، فال جيرب، وإن قلنا باجلرب فأُمر فلم يفعل؛ فإنه يهّدد باحلبس، فإن مل يفعل 

 .9"حبس، فإن مل يفعل ضرب، فإن مل يفعل أجربه السلطان على الرجعة

                                                                                                                                                                      

ومسلم يف ، (1/317)، 3267: ، كتاب اجلنائز، باب كيف يكفن احملرم؟، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 1
 (.2/865)، 3206: ، كتاب احلج، باب ما يفعل باحملرم إذا مات، رقمصحيحه

 (.3/1/3332)، شرح التلقني: املازري - 2
 (.2/203)بدائع الصنائع، : الكاساين - 3
 (.6/6)روضة الطالبني، : النووي - 4
 (.2/228)الكايف، : ةابن قدام - 5
 (.3/560)املعونة، : البغدادي - 6
 (.2/228)السابق،  املصدر: ابن قدامة - 7
 .تقدم خترجيه - 8
 (.355/ل)التعليقة، : املازري - 9
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 .1"والشافعي وأمره مبراجعتها واجب عندنا خالفا أليب حنيفة: "وقال يف كتاب آخر

 .اإلشهاد على الرجعة مستحب غير واجب: المسألة الرابعة

 :2على الرجعة على قولنياختلف الفقهاء يف وجوب اإلشهاد 

، 4ومالك 3اإلشهاد مستحب وليس بواجب، وهو قول أيب حنيفة :القول األول
 .6، وإحدى الروايتني عن أمحد5وأحد القولني يف مذهب الشافعي

، وبه أخذ أهل 8ورواية عن أمحد 7اإلشهاد واجب، وهو قول للشافعي :القول الثاني
 .9الظاهر

ر من استحباب اإلشهاد وعدم وجوبه، مبذهب اجلمهو  ‘أخذ  :رأي المازري

 ڈ ڈ]: وسبب اخلالف قوله تعاىل: "حيث قال بعد ذكره اخلالف يف املسألة

ورج ح أصحابنا أنه  هل هو على الوجوب أو على الندب؟، [2:الطالق][  ژ ژ
؛ فإذا كان النكاح جيوز من غري إشهاد على الندب قياسا على اإلشهاد في أصل النكاح

 .10"الذي مل يتحقق له استباحة وطء، فأحرى هذا الذي تقدمت له االستباحة

 .وهاهنا صرف لألمر عن الوجوب إىل الندب بقرينة هي القياس على النكاح

                                                           

 (.2/382)املعلم، : املازري - 1
 (.1/3227)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.2/193)بدائع الصنائع، : الكاساين - 3
 (.1/256)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 4
 (.6/392)روضة الطالبني، : النووي - 5
 (.30/559)املغين، : ابن قدامة - 6
 (.1/28)املهذب، : الشريازي -  7
 (.353-9/350)اإلنصاف، : املرداوي - 8
 (.30/253)احملّلى، : ابن حزم - 9

 (.69/ل)التعليقة، : املازري - 10
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 .المحال الحوالة مستحب غير واجبقبول  :خامسةالمسألة ال

وأما اعتبار رضا احملتال الطالب للدين، فإنه أيًضا : "يف احلوالة بالدين ‘قال 
كما لو   أخرى، ة اليت استحق الدين فيها إىل ذمةيعترب رضاه، وال جيرب أن يتحول عن الذم
وال فرق بني  ،أن يدفع إليه مثلها أو أفضل منهااشرتى سلعة بعينها فإنه ال جيرب على 

جيربهم مستحق الدين  وكذلك ال ،ينة، واستحقاق ديون يف ذمة معينةاستحقاق أعيان مع
فأحرى أن ال ، مع أنه لو رضي بذلك الستوىف حّقهعوًضا عنه جنًسا آخر،  على أن يأخذ

 .يلزمه التحول إىل ذمة أخرى ال يكون جمرد التحويل إليها استيفاء حلقه

ًقا مبا ذكرناه يف جيرب على التحول، وليس له أن ميتنع منه، تعلّ وذهب داود إىل أنه 
ومجرد فأَمره باالتّباع،  1(تبع أحدكم على مليء فليتبعوإذا أُ ): ×احلديث من قوله 

قال بأنه ال جيرب على قبول  وال شك أن أكثر من، األوامر على الوجوب عند أكثر الفقهاء
فيلزمهم أن يتأولوا احلديث  ،جمرد األمر يقتضي الوجوبإن : بع غري ذمته يقولتاحلوالة وأن ي

ن أحيل على إنه حممول على االستحباب، وإنه يستحب مل: الذي تعلق به داود وهم يقولون
على الوجوب  (فليتبع)صرف قوله  :أحدهما :وهلم يف ذلك مسلكان ،مليء أن يقبل احلوالة

وهو  ،فالتمسك بصدر احلديث :اآلخر وأم ا المسلك...إىل الندب، ملا قدمناه من األقيسة
ويف تأخري قضاء الدين إىل أن يتحول إىل  (مطل الغين ظلم): ذلك بأن قالح تافت ×أنه 

ذمة أخرى يقتضيها نوع من املطل، وقد وصف النيب عليه السالم املطل بأنه ظلم ال سيما 
ا أحاله من أحيل يقتضي أن احملتال إذ (وإذا أحيل أحدكم على غين فليحتل): مقتضى قوله

عليه على رجل آخر، يلزمه قبول احلوالة، وكذلك إذا أحاله الثاين على الثالث، وهذا يؤدي 
 .2"إىل ما ال يتناهى حىت خيرجنا عن املطل إىل إبطال احلقوق

                                                           

، (2/265)، 2287: ، كتاب احلواالت، باب احلوالة، وهل يرجع يف احلوالة؟، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 1
 (.1/3397)، 3562: ، رقم..، كتاب املساقاة، باب حترمي مطل الغين وصحة احلوالةومسلم يف صحيحه

 (. 286-2/285)املعلم، : ، وانظر املسألة أيضا يف(32-1/3/33)شرح التلقني، : املازري - 2
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، والقرينة هي القياس على شراء ه إىل الندبويف هذه املسألة صرف لألمر عن ظاهر 
 .لك واجبا ألدى إىل التسلسل يف اإلحالة كما بينه املازريسلعة بعينها، أيضا لو كان ذ

هل يفيد المرة أو التكرار؟ وهل هو على الفور : األمر المطلق :المطلب الثالث
 أو على التراخي؟

 هل يفيد األمر المرة أو التكرار؟: الفرع األول

 .صورة المسألة: أوال

أو التكرار فال خالف بني العلماء يف أنه األمر يرد مطلقا ويرد مقيدا، فإذا قُ يِّد باملرة 
، وقبل 1يدّل على ما قّيد به، أما إذا ورد مطلقا عن املرة والتكرار، فقد اختلف فيه العلماء

ذكر مذاهبهم يف ذلك جيدر التنبيه إىل نكتة أشار إليها املازري، وهي أن اخلالف منحصر يف 
بعد حكاية األقوال يف  متفق على ثبوهتا، حيث قالالزيادة على املرة الواحدة، إذ املرة الواحد 

، وفيما يلي بيان اآلراء يف 2"وإمنا هذه الثالثة أقوال فيما زاد على املرة الواحدة: "املسألة
 .املسألة

 .مذاهب العلماء: ثانيا

يف األمر اجملرد عن القرائن؛ هل يفيد املرة أو التكرار؟ على عّدة أقوال  اختلف العلماء
 :ثالثةأشهرها 

ال بقرينة، وهو قول إيفيد املرة، وال حيمل على التكرار األمر املطلق  :القول األول
 .3مجهور العلماء

                                                           

 (.2/185)البحر احمليط، : الزركشي - 1
 (.206)إيضاح احملصول، : املازري - 2
إحكام : ، الباجي(3/308)املعتمد، : ، أبو احلسني البصري(2/322)الفصول يف األصول، : اجلصاص - 3

أصول ابن : ، ابن مفلح(205)، املصدر السابق: ، املازري(23)التبصرة، : ، الشريازي(208-3/207)الفصول، 
 (.2/186)، املصدر السابق: ، الزركشي(2/673)مفلح، 



269 
 

ورواية عن  1األمر املطلق يقتضي التكرار، وهو قول بعض الشافعية :القول الثاني
 .2أمحد

التكرار، وبه قال مجاعة  وأأنه جملرد الطلب من غري إشعار بالوحدة  :القول الثالث
 .3تكلمنيمن امل

أن األمر املطلق اجملرد عن القرائن حيمل على  ‘الذي أخذ به  :رأي المازري
 :4املرة، وال يدل على التكرار إال بقرينة، يدل لذلك ما يلي

 .إىل مجاهري الفقهاءأنه نسب هذا القول  -

 .على القائلني بالتكرار، وأجاب عن أدلتهم مبا يفيد خمالفته إياهم أنه ردّ  -

 .بعض الفروع املخرجة على هذه القاعدة، وسيأيت ذكر شيء منها -

واألمر املطلق حيمل على : "يف معرض الكالم عن الفرض يف الوضوء ‘قوله  -
 .5"مرة واحدة إذا جترد عن القرائن عند مجاعة من أهل األصول

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الثثا

 .الواجب في الوضوء غسل العضو مرة واحدة: المسألة األولى

إمنا اقتصر يف الوجوب على مرة واحدة ألن اهلل : "قال يف التعليل كون الفرض هو املرّة

مر بالغسل مطلًقا غري مقرون فأ ،[6:املائدة][  پ پ] :سبحانه وتعاىل قال
واألمر المطلق يحمل على مرة واحدة إذا تجرد من القرائن عند جماعة من أهل  ،بعدد

                                                           

 (.186-2/185)، قباسلا ردصملا: ، الزركشي(2/390)ل األحكام، اإلحكام يف أصو : اآلمدي - 1
 (.1/21)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(3/262)العدة يف أصول الفقه، : أبو اخلطاب - 2
 (.3/255)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(2/185)، طيحملا رحبلا: الزركشي - 3
 529)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية: وانظر أيضا(. وما بعدها 205)، إيضاح احملصول: املازري - 4

 (.وما بعدها
 (.3/3/368)شرح التلقني، : املازري - 5
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وقد أضاف هذه املقالة يف هذا األصل بعض أصحابنا ملالك رضي اهلل عنه ملا  ،األصول
 .1"ذه اآليةاحتج يف االقتصار على مرة واحدة هب

 .الحج واجب مرة في العمر: المسألة الثانية

، فقال (أيها الناس قد فرض اهلل عليكم احلّج فحّجوا): ×في شرحه لقول النيب ف

: لو قلت: )×عام يا رسول اهلل؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا، فقال رسول اهلل  أكل  : رجل
حيمل : فقال بعضهم ؛ر املطلقتلف الناس يف األماخ: "، قال2(نعم لوجبت، وملا استطعتم

عضهم إىل الوقف فيما زاد على بال على التكرار، وم: دة، وقال بعضهمعلى فعل مرة واح
، فيصح أن إمنا سأله ألن ذلك عنده حمتمل ×وظاهر هذا أن السائل لرسول اهلل  ،مرة

آخر وذلك يكون ذهب إىل بعض هذه الطرق، ويصح أن يكون إمنا احتمل عنده من وجه 
وما  فيكون احتمل عنده التكرير من جهة اشتقاق اللفظ ،أن احلج يف اللغة َقصد ِفيه تكرير

: يقتضيه من التكرار، وقد تعلق مبا ذكرنا عن أهل اللغة هاهنا من قال بإجياب العمرة، وقال
يقتضي على حكم ، [97:آل عمران][  ۓ ے ے ھ ھ]: ملا كان قوله تعاىل

إىل البيت كانت العودة   ،واحدة إال مرةاالشتقاق التكرر، واتفق على أن احلج ال يلزم 
 .3"حىت حيصل الرتدد إىل البيت كما اقتضاه االشتقاق ؛تقتضي أن تكون يف عمرة

 هل األمر على الفور أو التراخي؟: الفرع الثاني

 .صورة المسألة: أوال

بيان صورة قبل اخلوض يف بيان آراء العلماء يف املسألة ونقل مذاهبهم فيها ينبغي 
: أحدها: الكالم يف هذه املسألة من أربعة أوجه: "املسألة كما حررها اإلمام املازري، فقد قال

فأما حمّلها، فإن األمر بعبارة متكررة تستوعب سائر األوقات كاإلميان باهلل ال يصح ...حمّلها

                                                           

 (.3/3/368)، نيقلتلا حر ش :ير ز املا - 1
 (.2/975)، 3117: ، كتاب احلج، باب فرض احلج مرّة يف العمر، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 2
 (.2/309)املعلم، : املازري - 3
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ان األمر بعبارة فيه تصور الرتاخي؛ ألن تقدير الرتاخي فيه خيرجه عن االستيعاب، وأما إذا ك
أو مطلقا؛ فإن ورد مؤقتا فوقته حاصر له،  صورة، فال خيلو من أن يرد مؤقتاواحدة وأعداد حم

وقد ...يستغىن بتحديده عن تصوير الرتاخي أو الفور، وأما إن ورد مطلقا فهاهنا حمل اخلالف
وأما  -:اخي فقالمث بني املراد بالرت  -...قدمنا أن األمر املستوعب لألزمان ال يتصور هذا فيه

إمنا مرادهم إجازة التأخري، فإذا كان هذا هو املراد؛ فالعبارة املنيبة عنه ...على الرتاخي: قوهلم
يقتضي االمتثال مقدما أو : يقتضي االمتثال من غري تعيني وقت، أو يقال: أن يقال

 .1"مؤخرا

 .مذاهب العلماء: ثانيا

 :ثالثة، هي كالتايلأن املذاهب يف املسألة  ‘ ذكر املازري

، 2مجهور األصوليني مذهباألمر املطلق يقتضي الفور، وهو  :المذهب األول
 .3وحكاه املازري عن البغداديني من أصحاب مالك

، ونسبه 4ال يقتضي الفور والتعجيل، وهو مذهب مجهور احلنفية :المذهب الثاني
 .8واملعتزلة 7وبعض احلنابلة 6، وأخذ به بعض الشافعية5املازري إىل املغاربة من املالكية

 .9الوقف، وهو حمكي عن عامة األشاعرة :المذهب الثالث

                                                           

 (.233-230)إيضاح احملصول، : املازري - 1
إحكام : ، الباجي(1/25)يف أصول األحكام، اإلحكام : ، ابن حزم(2/305)الفصول يف األصول، : اجلصاص - 2

: ، الشوكاين(2/196)البحر احمليط، : ، الزركشي(2/683)أصول ابن مفلح، : ، ابن مفلح(3/238)الفصول، 
 (.3/261)إرشاد الفحول، 

 (.233)السابق،  صدرامل: املازري - 3
 (.3/26)أصول السرخسي، : السرخسي - 4
 (.233)السابق،  صدرامل: املازري - 5
 (.2/197)، املصدر السابق: الزركشي - 6
 (.3/281)العدة، : أبو يعلى - 7
 (.2/197)السابق،  صدرامل: ، الزركشي(3/320)ملعتمد، ا: أبو احلسني البصري - 8
 (.2/199)السابق،  صدرامل: ، الزركشي(2/682)، املصدر السابق: ابن مفلح - 9
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رغم أن اإلمام املازري قد حرر هذه املسألة حتريرا بليغا، من حيث  :رأي المازري
إال أنه مل يفصح فيها  ،حمل النزاع، وحقيقة العبارة، ومذاهب الناس فيها، وكذا سبب اخلالف

أنه ميكن القول بأن مذهبه مذهب  غري، وليس له فيها نص صريح يدل عليه، عن رأيه
، ففي حكم املوالة يف الوضوء 1اجلمهور، وهو أن األمر املطلق يقتضي الفور والبدار لفعله

هذا الذي أخذ منه املالكية أن ذكر أن القول بوجوهبا مفرّع عن القول باقتضاء األمر الفور، و 
، وهذا الذي يدل على 2مث أفصح بعدها عن رأيه بوجوب املواالةالبغداديون مذهبهم، 

 .-واهلل أعلم  -مذهبه يف املسألة 

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الثثا

 .الموالة في الوضوء فرض: المسألة األولى

علم أن نقطة ختلف املذهب يف املواالة هل هي فرض أو سنة؟ واا: "‘قال 
أن اهلل تعاىل أمر بغسل أعضاء معدودة، وعطف بعضها على بعض : اخلالف يف ذلك هي

فهل يقتضي ذلك فعلها على الفور؟ أو يكون له الرتاخي يف امتثال هذا األمر؟ هي مسألة 
أنه غسل أعضاء وضوئه يف : نقل ×ونقطة ثانية وهي أنه ...األصولخالف بني أهل 

هل هو ..( .هذا وضوء) :لهو فق ،3(ال بههذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إ): فور واحد وقال
أنه إشارة إىل جمرد الفعل مل يكن فيه ما : فإن قلنا ؟إشارة إىل جمرد الفعل؟ أو إىل الفعل وزمنه

يقتضي الفور، وإن قلنا وقع إشارة إىل الفعل وزمنه، فزمنه كان متصاًل فيجب أن يكون الفعل 
على جهة العمد مينع من صحة الوضوء على واإلخالل باملواالة : "، مث قال بعدها4"متصاًل 

 .5"الطريقة املشهورة عند اجلمهور من أصحابنا
                                                           

 (.522-521)األصولية، اإلمام املازري وآراؤه : مراد بوضاية - 1
 (.3/3/365)شرح التلقني، : املازري - 2
، (3/270)، 220: ، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الوضوء مرة ومرتني وثالثا، رقمأخرجه ابن ماجه يف سننه - 3

لة ، وصححه األلباين يف السلس(3/310)، 180: ، مجاع أبواب سنة الوضوء وفرضه، رقموالبيهقي يف السنن الكربى
 (.522-3/521)الصحيحة، 

 (.3/3/352)، قباسلا ردصملا: املازري - 4
 (.3/3/365)نفسه،  صدرامل - 5
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 .ر في الظهارف  ك  اعتبار حال الم  وقت : المسألة الثانية

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]: جاء يف كفارة الظهار قول اهلل تعاىل

 ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

، [2-1: اجملادلة] [   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

وبه قال الشافعي،  يوم العودة :فقيل: رواختلف مىت يعترب حال املكفِّ : "‘قال املازري 
يؤخذ : ، وبه قال الشافعي أيضا، وللشافعي قول ثالثيوم الكفارة وهو المشهور: وقيل

ووقع البن القاسم جيزيه الصيام، : إن كان موسرا مث أعسر؛ فقيل: بأغلظهما، ووقع يف املدونة
الف على وسبب الخيعتق وال جيزيه الصوم، : إن كان موسرا مث أعسر فصام، قال: يف غريها

 .1"هل هو على الفور أو على التراخي؟ خالف األصوليين في األمر؛

يعترب : يعترب حاله يوم العودة، ومن محله على الرتاخي قال: فمن محله على الفور قال
فذلك  -كما ذكره املازري   -، وإن كان هذا هو املشهور من مذهب مالك يوم الكفارةحاله 

، 2وقبل الوقاع أن كفارة الظهار جتب على املظاهر بعد العود وهو العزم على الوطء بناء على
 .وهذا ما يشبه قرينة الرتاخي

 .البلوغه بمجرد إلياليتيم  مالوجوب دفع : ةلثالمسألة الثا

: -وقد تقدمت املسألة  -بعدما ذكر اخلالف يف زمان ابتالء اليتيم  ‘قال 

 ى ې ې ې] :قبل البلوغ تعلق بظاهر قوله تعاىلفكأن من ذهب إىل االختبار "

بله وجعل ق، النكاح وهو االحتالمفجعل االختبار قبل بلوغ ، [06:النساء][  ائ ى
الختبار قبل البلوغ بوقوع عام يف النفس برشد ار هذا فإن أمث ،كالغاية هلذا االختبار" حىت"

                                                           

 (.322/ل)التعليقة، : املازري - 1
 (1/3506)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
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 ەئ ەئ ائ]: تعاىل ، ويكون قولهدفع إليه ماله عقيب البلوغ على الفوراليتيم 

علمتم منهم بذلك االختبار  :إن الفاء فيه للتعقيب واملراد فإن، [06: النساء] [  وئ
 .1"المتقدم، رشدا فادفعوا إليهم أموالهم على البدار والفور

 .اقتضاء األمر الفور ‘ففيما سبق داللة على أن مذهبه 

 ؟حظرالإذا ورد بعد األمر ماذا يفيد : المطلب الرابع

 .صورة المسألة :األول الفرع

حيمل؟ هذا هو املقصود باملسألة،  اذامأمر بعد هني أو حترمي سابق، فعلى  إذا ورد
: وجتدر اإلشارة إىل أن اإلمام املازري انتقد تعبريات األصوليني عنها هبذه الصيغة، حيث قال

ترمجة املسألة باألمر بعد احلظر لإلباحة غري سديد، ألنه كاملتناقض؛ إذ املباح غري مأمور به، "
، مث إن 2"إذا ورد بعد احلظر" افعل: "قولوهذه العبارة تقتضي كونه مأمورا به، والصواب أن ي

 .3املسألة حمل خالف بني القائلني بأن األمر املطلق للوجوب دون من خالفهم

 .اآلراء فيها: الفرع الثاني

 :إذا وردت بعد احلظر على عدة أقوال، منها" افعل"اختلف العلماء يف صيغة 

، 4األمر املطلق بعد احلظر يقتضي الوجوب، وهو قول مجهور احلنفية :القول األول
 .1، وبه قالت املعتزلة7، وبعض احلنابلة6، ومجاعة من الشافعية5واملتقدمني من أصحاب مالك

                                                           

 (.1/3/231)، شرح التلقني: املازري - 1
 (2/182)البحر احمليط، : الزركشي - 2
 (.2/178)نفسه،  صدرامل - 3
 (.382-3/383)كشف األسرار، : ، البخاري(3/39)أصول السرخسي، : السرخسي - 4
 (.331)شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(3/206)إحكام الفصول، : الباجي - 5
 (.2/178)، املصدر السابق: ، الزركشي(3/308)قواطع األدلة، : ، ابن السمعاين(18)التبصرة، : الشريازي - 6
 (.2/702)أصول الفقه، : ، ابن مفلح(3/257)لتمهيد، أبو اخلطاب، ا - 7
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، 3، واملتأخرين من املالكية2يفيد اإلباحة، وهو قول بعض احلنفية :القول الثاني
 .5ة، ومجهور احلنابل4وظاهر مذهب الشافعي

 .6مجاعة من املتكلمني اختيارالوقف من غري اجلزم مبعىن فيه، وهو  :القول الثالث

األمر بعد احلظر مفاده رجوع ذلك الفعل إىل ما كان عليه قبل احلظر،  :القول الرابع
، واحملققني 8، وبعض الشافعية7من الوجوب أو الندب أو اإلباحة، وهو اختيار بعض احلنفية

 .9من احلنابلة

إذا وردت بعد حظر سابق فإهنا تفيد " افعل"أن صيغة  ‘يرى  :رأي المازري
األمر املطلق يف القوة، يشهد لذلك ما نقله عنه مبنزلة دون أن تكون  الوجوب يف الظاهر،

بالوقف هنا  11وصرح املازري عن القاضي: "يف البحر احمليط، حيث قال ‘10الزركشي
وى تأكيد الوجوب فيه عند القائلني به كتأكيد ، وحكى عن القاضي أنه ال يق12كما هناك

                                                                                                                                                                      

 (.3/82)املعتمد، : أبو احلسني البصري - 1
 (.126-3/125)تيسري التحرير، : ، أمري باد شاه(3/382)، كشف األسرار: البخاري - 2
 (331)، شرح تنقيح الفصول: ، القرايف(3/206)، إحكام الفصول: الباجي - 3
 (.179-2/178)، البحر احمليط: ، الزركشي(18)، التبصرة: الشريازي - 4
 (.57-1/56)شرح الكوكب املنري، : الفتوحي - 5
املنخول من تعليقات : ، الغزايل(3/262)الربهان، : اجلويين :، انظرم احلرمني والغزايل وابن القشرييمنهم إما - 6

م، 3998-ه3239، 1دار الفكر، ط: دار الفكر املعاصر، دمشق: حممد حسن هيتو، بريوت: األصول، حتقيق
 (.2/180)السابق،  املصدر: ، الزركشي(200-203)

 (.3/126)، السابق ردصامل: أمري باد شاه :، انظراختاره ابن اهلمام يف حتريره - 7
 (.2/180)، املصدر السابق: الزركشي :، انظرمنهم املزين - 8
 (.1/60)، املصدر السابق: الفتوحي - 9

أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل املصري الزركشي الشافعي، فقيه أصويل من كبار : هو - 10
يط يف أصول الفقه، تشنيف املسامع وهو يف شرح مجع البحر احمل: احملققني يف األصول، له تصانيف عديدة، منها

األعالم، : ، الزركلي(572/ 8)شذرات الذهب، : ابن العماد: انظر ترمجته يف. ه 792: اجلوامع ، تويف سنة
(6/60.) 

 .يريد بذلك الباقالين - 11
 .يف مسألة األمر اجملرد: أي - 12
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األمر اجملرد عن تقدم حظر، حىت أن هذا يرتك عن ظاهره بدالئل ال تبلغ يف القوة مبلغ األدلة 
وهذا عين ما اخترته في األمر : قال املازري .ترتك ألجلها ظاهر اجملرد عن ذلك اليت

 .1"المجرد كما سبق

هذا النص ما يظهر ميله إىل احلكم بالوجوب، لكن يف بعض الفروع الفقهية ما  ففي
واهلل  -، ولعّل ذلك كان لقرينة اعتربها يف محلها عليها رّد احلكم إىل أصلهيظهر أن رأيه فيها 

 .-أعلم 

 .من الفروع المخرجة على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .جواز األكل من األضحية: المسألة األولى

كنا ال منسك حلوم : "الذي فيه ÷ففي تعليقه على حديث جابر بن عبد اهلل 

: ‘قال  2"أن نتزود منها ونأكل منها ×األضاحي فوق ثالث، فأمرنا رسول اهلل 
مجهور الفقهاء على أن األكل من األضحية غري واجب، وشّذ بعضهم فأوجب األكل منها "

 .3"عندهم جاءت بعد احلظر محلت على اإلباحةلظاهر هذه األوامر، واجلمهور ملا كانت 

فهاهنا نّص على أن األمر الوارد يف هذه املسألة بعد حظر تقدمها حممله على 
 .اإلباحة وليس الوجوب، وأضاف هذا املذهب أصال وفرعا للجمهور

 .جواز الصيد بعد التحلل من اإلحرام: المسألة الثانية

وهذه مأخوذة من سابقتها، حيث بعد أن ذكر يف املسألة السابقة أن احلكم اإلباحة 
واجلمهور ملا  : "على مذهب اجلمهور أحلق هبا الصيد بعد التحلل، والبيع بعد اجلمعة، فقال

 ۋ ٴۇ]: كانت عندهم جاءت بعد احلظر محلت على اإلباحة كقوله تعاىل

                                                           

 (.2/178)،البحر احمليط: الزركشي - 1
، كتاب األضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث، يف صحيحه أخرجه مسلم - 2
 (.1/3562)، 3972: رقم
 (.1/97)املعلم، : املازري - 3
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، 1"[30:اجلمعة][  ڤ ڤ ٹ ٹ]، [02: املائدة]  [ۋ
ومفاد هذه املسألة أن الصيد يف أصله على اإلباحة، مث عرضه التحرمي يف حالة اإلحرام حبج 

، مث [96:املائدة][  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]: أو عمرة، بدليل قوله تعاىل
 . املازري أنه لإلباحةوبنّي  ،رفع احلظر باآلية املذكورة آنفا، وقد ورد فيها أمر

 .جواز البيع بعد الجمعة: الثالثة المسألة

وهي أيضا قد أشار إليها املازري عند احلديث عن املسألة األوىل كما هو مبني، 
[  ٹ ٹ ٹ]: أن البيع مباح حبكم األصل، وأخذا من قوله تعاىل: وصورهتا

 ٱ]: نّص باملنع منه وحترميه وقت اجلمعة، وهو قوله تعاىل لكن ورد، [275:البقرة]

 [  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
وهو ما أشار  -، مث جاء بعدها ما يرفع هذا احلظر، وقد ورد بصيغة األمر [09: اجلمعة]

، واألمر [ ڤ ڤ ٹ ٹ]: يف قوله تعاىل -إليه املازري كما سبق 
فالبيع وإذا ثبت ما قلناه من حترمي البيع، : "، وقد قال يف كتاب آخر2هاهنا أيضا لإلباحة

وهو األمر الذي كان عليه الصدر األول ال جيتنبون البيع ...الذي حددناه سائغقبل الوقت 
وقد أذن  ،لليهود فيما يصنعون يف سبتهمبل يستحبون ذلك ويرغبون فيه خالفًا  ،يوم اجلمعة

 .3"ثم أذن به بعد الفراغ منها كما قال جل ذكره ،اهلل سبحانه في ذلك إلى النداء لها

املازري يرى تأصيال أن األمر بعد احلظر للوجوب، وأن الوجوب فتبني هبذا أن اإلمام 
إىل ما كان عليه قبل احلظر، وذلك  فيه أضعف منه يف األمر املطلق، ويف التفريع رّد احلكم

وكان : "هذا الذي جعل القاضي عياض يعّقب على هذه القضية بقولهو  لقرينة الحت له،

                                                           

 (.1/97)، املعلم: املازري - 1
 (.1/97)نفسه،  صدرامل - 2
 (.3/1/3007)شرح التلقني، : املازري - 3
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اسرتوح، كما أشار إليه اإلمام أبو عبد  2ىف مشينا إىل هذا األصل 1من قال بوجوب األكل
، واسرتواحه عندى ىف ذلك غري صحيح؛ ألن هذا احلظر معلق بعلة نص عليها الشارع، 3اهلل

وبقى األمر على ما كان عليه قبل  ،وأبان أن هنيه لسببها، فإذا ارتفعت ارتفع موجبها
لفهم أن سقوط ...من زائد على ما يوجبه سقوط العلةاإلباحة، فليس ىف ذكره له بعد احلظر 

 .4"العلة سقوط األمر على اإلباحة

 .التحريم النهي المطلق اقتضاء :المطلب الخامس

 .دالالتهو تعريف النهي : الفرع األول

 .تعريف النهي لغة واصطالحا: أوال

 .تعريف النهي لغة -1

هنيته عن كذا فانتهى : الكّف واملنع، فهو خالف األمر، يقال :يف اللغة النهي
 .5َكف  : وتناهى، أي

 .تعريف النهي اصطالحا -2

اقتضاء الكّف : عّرف بتعريفات عديدة ومتنوعة تصب مبجملها يف معىن واحد هو
 .6واالمتناع عن فعل  

القول اإلنشائي الدال على طلب كّف عن فعل "هو : لذلك فإن مما جاء يف تعريفه
 .1"على جهة االستعالء

                                                           

 .من حلوم األضاحي - 1
 .األمر بعد احلظر: املسألة حمل الدراسة يقصد بذلك - 2
 .يريد اإلمام املازري - 3
م، 3998-ه3239، 3دار الوفاء، ط: حيىي إمساعيل، مصر: إكمال املعلم بفوائد مسلم، حتقيق: عياض - 4

(6/226.) 
 (.35/121)لسان العرب، : ، ابن منظور(6/2537)الصحاح، : اجلوهري - 5
 (.2/226)البحر احمليط، : ، الزركشي(2/229)الروضة، شرح خمتصر : الطويف - 6
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 .دالالت النهي: ثانيا

 :2ترد صيغة النهي على عّدة معاين غري التحرمي، هذه بعضها

 ڻ]: ، وذلك كما يف قوله تعاىل-كما ذكره املازري   -وتسمى التنزيه  :الكراهة

 [.267:البقرة][  ۀ ۀ ڻ ڻ

 [.8:آل عمران][  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ]: مثلما ورد يف اآلية :الدعاء

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]: على حنو ما ورد يف قوله تعاىل :اإلرشاد

 [.303:املائدة] [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ]: كما يف قوله تعاىل  :بيان العاقبة

 [.369: آل عمران] [   ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]: كما ورد يف اآلية  :التحقير والتقليل

 [.313:طه][  ۀ

 [.7:التحرمي][  ېئ ېئ ېئ ۈئ]: كما يف قوله تعاىل: اليأسإثبات 

 .داللة النهي المطلقمذاهب العلماء في : لفرع الثانيا

 :اختلف العلماء يف داللة النهي املطلق على التحرمي على عّدة أقوال، أشهرها أربعة

                                                                                                                                                                      

 (.3/295)إرشاد الفحول، : الشوكاين - 1
، قباسلا ردصملا: ، الشوكاين(229-2/228)، البحر احمليط: ، الزركشي(229)إيضاح احملصول، : املازري - 2

(3/296.) 
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 .1النهي املطلق يفيد التحرمي، وهذا الذي ذهب إليه مجهور األصوليني :القول األول

النهي املطلق يفيد الكراهة، وال حيمل على التحرمي إال بدليل، وبه قال  :القول الثاني
 .2بعض الشافعية

 .3التوقف فيه لتعارض األدلة، وهو قول األشاعرة :القول الثالث

وهو طلب الكّف، شرتك بني التحرمي والكراهة، موضوع للقدر املأنه  :القول الرابع
 .4مجاعة من العلماءوبه قال 

أن النهي املطلق ظاهر يف مذهب اجلمهور من  ‘مذهبه  :رأي المازري: ثانيا
وهذا التنبيه يرشدك إىل ما سواه، وإىل ما ذكرناه يف النواهي، فإن : "التحرمي، ويف ذلك قوله

 .5..."قدمناه، ومقيدها يرد للتنزيه، وللدعاء، ولإلرشادمطلقها للتحرمي على الرأي الذي 

 .نماذج من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .لجنبتحريم قراءة القرآن ل :األولىالمسألة 

 :6اختلف الفقهاء يف قراءة اجلنب القرآن على قولني

أتباع ن مينع اجلنب من قراءة القرآن، وهو قول مجهور الفقهاء م :القول األول
 .1األربعةاملذاهب 

                                                           

أصول السرخسي، : ، السرخسي(3/253)قواطع األدلة، : ، ابن السمعاين(3/212)إحكام الفصول، : الباجي - 1
أصول : ، ابن مفلح(3/176)كشف األسرار، : ، البخاري(312)شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(3/78-79)

 ، (1/81)ملنري، شرح الكوكب ا: ، الفتوحي(2/226)، البحر احمليط: ، الزركشي(2/726)ابن مفلح، 
 (.2/226)املصدر السابق، : الزركشي - 2
 (.1/81)السابق،  صدرامل: ، الفتوحي(2/226)، املصدر نفسه - 3
 (.1/81)نفسه،  صدرامل - 4
 (.229)إيضاح احملصول، : املازري - 5
 (.3/330)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 6
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 .2جيوز للجنب أن يقرأ القرآن، وبه قال أهل الظاهر :القول الثاني

منع اجلنب من قراءة القرآن، وهو موافق يف ذلك  ‘مذهبه  :رأي المازري
واملشهور  ،للقرآن فاختلف قول مالك فيها أما قراءة اجلنب: "جلمهور الفقهاء، حيث قال

ودليلنا على  ،ما شاءوقال داود يقرأ  ،ي ال يقرأ شيًئا من القرآن أصاًل وقال الشافع ،عنه املنع
 .4"3(ال يقرأ الجنب شيًئا من القرآن)المنع ما وقع في الخبر 

 .إىل مطلق النهي الوارد يف هذا احلديث للحكم باملنع والتحرمي ‘فقد استند 

 .تحريم مخالفة اإلمام في النية :ثانيةالمسألة ال

إال  ،عندنا أن من شرط صحة صالة املقتدي أن يوافق اإِلمام يف النية: "‘قال 
وقال الشافعي ليس ذلك بشرط يف  ،من جواز اقتداء املتنفل باملفرتضفيما استثناه 

ف النيات واختال، 5(ليؤتم به فال تختلفوا عليه إنما جعل اإِلمام) :ودليلنا قوله...الصحة
وألن االقتداء يقتضي املشاركة حىت تصري الصالتان يف معىن ، ضرب من ضروب املخالفات

واإلمام إذا  ،صالة املأمومإِلمام على حترميته ا 6يبينالصالة الواحدة وال ميكن ذلك إال بأن 

                                                                                                                                                                      

، (3/397)روضة الطالبني، : ، النووي(3/399)املغين، : ، ابن قدامة(3/12)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 1
 (.3/217)الذخرية، : القرايف

 (.3/77)احمللى، : ابن حزم - 2
سنن ابن ماجه، كتاب التيمم، باب ما : ، وهو يف(اجلنب واحلائض شيئا من القرآن ال يقرأ: )لفظ هذا احلديث - 3

سنن الدارقطين، كتاب الطهارة، باب يف النهي و ، (3/176)، 596: جاء يف قراءة القرآن على غري طهارة، رقم
السنن الكربى للبيهقي، كتاب و ، -دون ذكر احلائض  -، (3/233)، 221: للجنب واحلائض عن قراءة القرآن، رقم

، وضعفه (3/322)، 238: سنة الوضوء وفرضه، باب احلديث الذي ورد يف هني احلائض عن قراءة القرآن، رقم
 (.3/206)ء الغليل، األلباين يف إروا

 (.3/3/112)شرح التلقني، : املازري - 4
، (2/209)، 722: ، كتاب الصالة، باب إقامة الصف من متام الصالة، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 5

 (.3/109)، 232: ، كتاب الصالة، باب ائتمام املأموم باإلمام، رقمومسلم يف صحيحه
 شرح التلقني،. يبين: ةميكن، وأشار احملقق يف اهلامش بأن سياق الكالم يقتضي بأن اللفظ: يف الكتاب وردت - 6

 .2: هامش رقم( 3/2/581)
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وملا مل  ،صالة الفرض اليت يفعلها املأموم أحرم بالنفل ال ميكنه أن يبين على هذه التحرمية
 .1"وجب المنع من اختالف النيات ميكن ذلك واستحالت املشاركة واالحتاد،

 .امالحم  و  مبارك اإلبل كراهة الصالة في: المسألة الثالثة

 :2قولنيعلى  اتاماحلمّ مبارك اإلبل و اختلف الفقهاء يف الصالة يف 

 .3املنع والتحرمي، ويه قال احلنابلة :القول األول

 .6والشافعية 5املالكيةو  4احلنفيةالكراهة، وبه قال  :القول الثاني

هنى )مذهب اجلمهور، ومحل النهي الوارد يف احلديث  ‘اختار : رأي المازري

على  7(-ام وذكر منها معاطن اإلبل واحلمّ  -...أن يصلى يف سبع مواطن ×النيب 
عن الصالة يف  فاستفيد من هذا احلديث والذي قبله النهي: "الكراهة، ويف ذلك يقول

واختلفوا يف تعليل النهي  ،معاطن اإلبل، ومل خيتلف العلماء يف كراهة الصالة يف معاطن اإلبل
: ، وقال القاضي أبو حممديف احلمام فأجازها مالك يف املدونة وأما الصالة...عن الصالة فيها

وباملنع قال ابن حنبل فال تصح  ،بالكراهة قالت الشافعيةو تكره الصالة داخل احلمام، 
إذا  ومحمل النهي عن ذلك على الكراهة ،ن ذلكالصالة عنده فيه حلديث النهي ع
 .8"أثبتناها كما أثبتها القاضي أبو حممد

                                                           

 (.581-3/2/582)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.3/277)، بداية اجملتهد: ابن رشد - 2
 (.3/218)الكايف، : ابن قدامة - 3
 (.3/520)نائع، بدائع الص: الكاساين - 4
 (.2/62)مواهب اجلليل،: احلطاب - 5
 (.262-2/263)احلاوي الكبري، : املاوردي - 6
، 726: ، كتاب املساجد واجلماعات، باب املواضع اليت يكره فيها الصالة، رقمأخرجه ابن ماجه يف سننه - 7

، (2/377)، 126: إليه وفيه، رقم، كتاب الصالة، باب ما جاء يف كراهية ما يصلى والرتمذي يف سننه، (3/279)
 (.3/138)باين يف إرواء الغليل، لوضعفه األ

 (.وما بعدها 3/2/820)، املصدر السابق: املازري - 8
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تلقي الركبان، والبيع على بيع الغير، ومنع بيع الحاضر منع  :رابعةالالمسألة 
 .للبادي، وتحريم النجش والتصرية

ال تلّقوا : )×قول النيب مستفاد من أن املنع من هذه البياعات  ‘ذكر 
وا اإلبل يبع حاضر لباد ، وال تصرّ  على بيع بعض، وال تناجشوا، والالركبان، وال يبع بعضكم 

، فإن رضيها أمسكها، وإن فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبهاوالغنم، 
، فالنهي يف هذا احلديث متوجه لتحرمي هذه البياعات، وقد 1(سخطها ردها وصاعا من متر

 .2هذا النهي بنفي الضرر عن الناس، وهو ما اقتضى منعها ‘عّلل 

 .اقتضاء النهي الفساد: المطلب السادس

 .معنى القاعدة: األول الفرع

، فهل يؤخذ أن النهي إذا كان يقتضي التحرمي واملنع عند مجهور األصولينيها دامف
 ؟3منه فساد املنهي عنه وعدم اعتباره، أم أنه ال يدّل على ذلك

 .المذاهب واآلراء في المسألة: فرع الثانيال

 :على عدة أقوال، منها اختلف العلماء يف اقتضاء النهي فساد املنهي عنه

 .4النهي يقتضي فساد املنهي عنه مطلقا، وهو قول اجلمهور :القول األول

                                                           

، 2350: ، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقر والغنم، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 1
 (.1/3355)، 3535: البيوع، باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه، رقم، كتاب ومسلم يف صحيحه، (2/168)

 (.2/1/3036)، شرح التلقني: املازري - 2
إرشاد :، الشوكاين(2/226)البحر احمليط، : ، الزركشي(2/213)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 3

 (.3/217)صول الفقه اإلسالمي، أ: ، الزحيلي(وما بعدها 3/298)الفحول، 
شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(2/222)، املصدر السابق: ، الزركشي(318)شرح تنقيح الفصول، : القرايف - 4

 (.3/298)، املصدر السابق: ، الشوكاين(1/81)
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يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا إىل أصل املنهي عنه، فإن كان  :القول الثاني
 هو قولاقتضى فساد ذلك الوصف دون األصل، و النهي متعلقا بوصف من أوصافه 

 .1احلنفية

أنه ال يدل على فساد املنهي عنه مطلقا، بل حيتاج الفساد إىل دليل  :القول الثالث
 .2، وهو قول األشعري ومجاعة من املتكلمنيغري النهي

الفساد يف العبادات دون املعامالت، وهو قول مجاعة من  يقتضي :القول الرابع
 .3العلماء

هذا النظر يف مبذهب اجلمهور مع تفصيل فيه، وهو  ‘أخذ : رأي المازري
، وإن كان حلق املخلوقني فهو متوقف إن كان حلّق اهلل تعاىل فإنه يقتضي الفسادالنهي؛ ف

على إجازة صاحب هذا احلق، ورأيه هذا مستفاد من خالل الفروع الفقهية املخّرجة على 
والنهي يفترق حكمه إذا كان : "، فمن ذلك قوله يف الصالة يف الدار املغصوبةهذه القاعدة
، ويؤكد هذا ما قاله عند احلديث عن البيع 4"الخلق أو عائًدا لحق الخالق عائًدا لحق

وقد بي  ن ا هذا أيًضا على اعتبار هذا الن هي، هل هو : "وقت اجلمعة والنهي املتعلق به قال
، لئالّ أو هو لحق  الخلق ،عن الّصالة املفروضة فيفسخ البيع، لئال يشتغل لحق  اهلل سبحانه

الّصالة باألرباح دون عاّمة النّاس، كما هَنى عن تلّقي الرّكبان مصلحة  ينفرد من مل حيضر
لم ا كان الن هي عن الت صرية لعاّمة الّناس، فال يفسخ هذا البيع، كما ال يفسخ بيع املصرّاة 

 .5"راجًعا لحق الخلق

                                                           

 (3/179)كشف األسرار، : البخاري، (71)الفقه،  أصولاملغين يف : اخلبازي - 1
، (3/382)املعتمد، : أبو احلسني البصري :، انظراملعتزلة هاشم من منهم القاضي عبد اجلبار وأبو علي وأبو - 2

 (.2/221)، البحر احمليط: الزركشي
السابق،  صدرامل: أبو احلسني البصري: انظر ،ي، والغزايل يف املستصفى والرازيمنهم أبو احلسني البصر  - 3

 (.2/293)احملصول، : ، الرازي(2/300)املستصفى، : ، الغزايل(3/382)
 (.3/2/277)شرح التلقني، : املازري - 4
 (.2/3/260)، املصدر نفسه - 5
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 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .فسخ البيع إذا وقع وقت الجمعة: األولى المسألة

 :1اختلف الفقهاء يف فسخ البيع إذا انعقد يوم اجلمعة بعد النداء الثاين على قولني

 .3والشافعية 2ال يفسخ البيع، وهو قول احلنفية :القول األول

 .5واحلنابلة 4احلكم بفسخ هذا البيع، وإليه ذهب املالكية :القول الثاني

: حيث قالأخذ باملشهور من مذهب مالك، وهو القول بالفسخ، : رأي المازري

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ]: فاعلم أّن اهلل سبحانه قال يف كتابه"

هل  :فاختلف املذهب ؛فإّن هذا البيع املنهّي عنه ،[09:اجلمعة] [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
، مث ذكر 6..."فالمشهور وهو المذكور في المدو نة أن ه يفسخ: يفسخ أم ال؟ ثالثة أقوال

القولني اآلخرين يف املذهب، وبني أن أقوال العلماء بالفسخ من عدمه خمرجة على هذه 
والبيع وقت اجلمعة  البيع، مث ذكر بعد ذلك الفرق بني -اقتضاء النهي الفساد  -القاعدة 

ويفسخ يف اجلمعة، لكون اجلماعة  ال يفسخ يف هذه: وميكن أن يقال": ، فقالوقت العصر
إقامة اجلمعة، فمن املصلحة منع كّل ما يؤّدي إىل افرتاق مجعهم واإلخالل بشرط ال شرطًا يف 

واّلذي خيشى أن تفوته صالة  ،ون البيع يوم اجلمعة قد يتكّررتصّح اجلمعة إاّل به، مع ك
العصر إن اشتغل، مل يشرتط عليه إيقاعها يف مجاعة فيفتقر إىل محاية الّذريعة يف أن ال خيّل 

 .7"باجلماعة

                                                           

 (.1/3659)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 1
 (.7/233)بدائع الصنائع، : الكاساين - 2
 (.3/207)املهذب، : الشريازي - 3
 (.3/366)املعونة، : البغدادي - 4
 (.1/62)الكايف، : ابن قدامة - 5
 (.2/3/259)، التلقنيشرح : املازري - 6
 (.3/2/263)، املصدر نفسه - 7
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فتحصل مما سبق أن البيع إذا انعقد بعد النداء الثاين للجمعة فإنه يفسخ، والعّلة يف 
 .ذلك تعّلقه حبق اهلل من السعي إىل الصالة

 .فسخ بيع الطعام إذا وقع قبل قبضه: المسألة الثانية

فاحلكم برّد البيع وفسخه مبناه على مراعاة حق اهلل، من ترك الربا والعينة وحنوها مما 
لكن اعترب األشياخ ها هنا حق اهلل : "تصور يف هذا البيع، وهو الذي بينه املازري بقولهي

، 1"سبحانه فيما هنى عنه من أحكام الربا، وبيع الطعام قبل قبضه وما كان يف معىن ذلك
وإذ قد جنز القول يف املمنوع من بيعه قبل : "وألجل هذه العّلة جنده يف هذا الشأن يقول

قبضه من األطعمة، ويف املرخص فيه، فليعلم أن البيع للطعام قبل قبضه ملا هنى الشرع عنه 
 .2"فإذا فسد وجب رّده ،الشرعوقع العقد فيه فاسًدا ملخالفة 

ال يمنع صحة البيع إذا أمضاه المدل س والغبن التدليس والغرر : المسألة الثالثة
 .أو المغبون ليهع

ففي سياق التعليق على حديث النهي عن تلقي الركبان والنجش، وقد جاء يف بعض 
ال تلقوا اجللب، فمن تلقاه فاشرتى منه شيئا فإذا أتى : )×طرقه عند مسلم زيادة قوله 

وقد جعل له يف بعض الطرق ها هنا اخليار إذا ": ‘قال  ،3(سيده السوق فهو باخليار
وأما ...ل مَّا كان النهي لحق الخلق ال لحق اهلل سبحانه ؛يفسخ البيع جاء السوق ومل

وقد  ،لغش ويف الرد بالعيبوهي أصل يف حترمي ا ،النهي عنها أيضا لحق الغير فإن   :ةالتصري
جيعلها أْصال يف أن الن هي إذا كان حلّق اخللق  ‘كان شيخنا أبو حممد بن عبد احلميد 

ووقع النهي عنه ها هنا  ،يف البيع الغشألن األمة أمجعت على حترمي  ؛ال يوجب فساد البيع
 .4"بعد ذلك في أن يتماسك بالبيع، والفاسد ال يصح التماسك به ×ثم خيَّره 

                                                           

 (.2/3/72)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.3/3/239)نفسه،  صدرامل - 2
 (.1/3357)، 3539: ، كتاب البيوع، باب حترمي تلقي اجللب، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 3
 (.هاوما بعد2/1/3038)، شرح التلقني، (228-2/227)املعلم، : املازري - 4
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 .نفاذ بيع الغاصب ما غصب إذا أجازه المالك، وال يفسد البيع: المسألة الرابعة

ال ينفذ إذا رّده مالك  إيّاهوأن بيعه  ،أن الغاصب ال ميلك ما غصبه ‘ذكر 
الشيء املغصوب، لكن لو أراد املالك إمضاء البيع وأخذ العوض عنه، فإن البيع ينفذ يف 

ورأى أن البيع ال ينفذ،  -كما ذكر عنه   -الشيء املغصوب، وخالف يف ذلك الشافعي 
وجيب أن يفسخ، وسبب اخلالف يف هذه املسألة جار على اخلالف يف اقتضاء النهي فساد 

ملنهي عنه، فإنفاذ هذا البيع إذا أجازه املالك مبين على أن النهي إذا كان حلق املخلوقني مل ا
  .1يقتض فساد العقد

وقد ُكن ا قّدمنا حنن يف غري هذا املوضع : "وقد أّكد ما ذهب إليه يف موضع آخر بقوله
والنهي  ،المصر اةا في العقد قياًسا على أن النهي إذا كان لحقوق الخلق لم يؤثر فسادً 

 .2"راجع لحقوق الخلق -يريد بيع الغاصب ما غصب  - هاهنا

أن اإلمام املازري يرى أن النهي يقتضي فساد : فبعد هذا الذي تقّدم ميكن القول
املنهي عنه من التصرّفات إذا كان عائدا إىل حّق اهلل تعاىل، أّما إن كان يرجع إىل حق اخللق 

 .صاحب احلق، فإن أمضاه نفذ، وإال فسد وُردّ فإنه موقوف على إجازة 

 .حمل المطلق على المقيد: المطلب السابع

 .تعريف المطلق والمقيد: األولالفرع 

 .تعريف المطلق لغة واصطالحا: أوال

اإلطالق، وهو يدّل : اسم مفعول من أطلق يطلق، واملصدر: المطلق في اللغة -1
 .3إذا أرسلته من غري قيد وال شرط: على التخلية واإلرسال، وأطلقت القول

                                                           

 (.82-1/3/83)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.1/3/226)نفسه،  صدرامل - 2
املصباح املنري، : ، الفيومي(30/226)لسان العرب، : ، ابن منظور(1/220)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 3

(321.) 
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اللفظ املتناول لواحد ال بعينه، باعتبار حقيقة هو : المطلق في االصطالح -2
 .1شاملة جلنسه

 .2ما دّل على املاهية بال قيد: أو هو

، فلفظ [1:اجملادلة][  ڈ ڈ]: كما جاء يف  كفارة الظهار، يف قوله تعاىل
 .الرقبة ورد مطلقا من غري قيد

 .لغة واصطالحا تعريف المقيد: ثانيا

قّيد يقّيد تقييدا، واملقّيد موضع  هو اسم مفعول من الفعل: المقيد في اللغة -1
 .3القيد من جيد الفرس، وتقييد األلفاظ وضع ما مينع عنها االختالط ويزيل االلتباس

موصوف بأمر هو اللفظ املتناول ملعنّي أو لغري معنّي  :المقيد في االصطالح -2
 .4زائد على احلقيقة الشاملة جلنسه

 .5أو هو ما دل على املاهية بقيد من قيودها

[  ٺ ٺ ٺ]: كالذي ورد يف كفارة قتل اخلطأ، يف قوله تعاىل

 .، فالرقبة ورد ذكرها مقّيدا باإلميان[92:النساء]

 .نماذج من الفروع المبنية على المطلق والمقيد: الفرع الثاني

إذا ورد مطلقا ال مقّيد له أن يعمل به على إطالقه، وإن ورد مقيدا من حكم اللفظ 
اليت توّضح ، وفيما يلي بعض النماذج 1غري أن يكون له مطلق فإنه يعمل به على تقييده

 .اإلمام املازري دعنمعىن هذه القاعدة 
                                                           

 (.1/192)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(101)روضة الناظر، : ابن قدامة - 1
 (.2/709)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(1/231)البحر احمليط، : الزركشي - 2
 (.399)، املصباح املنري: ، الفيومي(172-1/171)، لسان العرب: ابن منظور - 3
 (.1/191)السابق،  صدرامل: ، الفتوحي(101)، املصدر السابق: ابن قدامة - 4
 (.2/730)السابق،  صدرامل: الشوكاين - 5
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 .المزيل للنجاسة شرعا هو الماء دون ما سواه: المسألة األولى

 :2مبا سوى املاء على قولني إزالة النجاسة يفالفقهاء  اختلف

 .3تزال النجاسة باملاء وكل طاهر يعمل عمل املاء، وهو قول احلنفية :القول األول

ال تزال النجاسة مبا سوى املاء إال يف االستجمار املتفق عليه، وبه قال  :القول الثاني
 .6واحلنابلة 5والشافعية 4املالكية

النجاسة ال تزال إال باملاء، وال يقوم أخذ مبذهب اجلمهور، من أن  :رأي المازري
غريه مقامه إال ما جاء يف االستجمار؛ ألن الشرع قّيد إزالتها باملاء وخّصه بالذكر، فوجب 

فخص  ،7(مث اغسليه باملاء): وقد قال عليه السالم يف الدم: "االقتصار عليه، ويف ذلك قوله
ألعرايب ذنوبًا أو ذنوبني ن يصب على بول اأ وكذلك أمر ،عليهوجب القصر ف الماء بالذكر

 چ]: وقوله ،[28: الفرقان] [  گ گ] :صحابنا بقوله تعاىلأوقد تعلق  ،من ماء

 .8["33: األنفال] [چ چ

فال يتعّداه  ،ففي هذا عمل باملقّيد على تقييده، فإزالة النجاسة جاءت مقّيدة باملاء
 .إىل غريه إال ما جاء فيه دليل خاصّ 

 .زكاة الفطر واجبة من غير اعتبار لملك النصاب: المسألة الثانية

                                                                                                                                                                      

 (.2/733)، إرشاد الفحول: ، الشوكاين(1/236)، البحر احمليط: الزركشي - 1
 (.3/395)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.3/66)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 3
 (.9-3/8)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 4
 (.3/319)اجملموع، : النووي - 5
 (.3/291)اإلنصاف، : املرداوي - 6
ومسلم يف ، (3/209)، 107: ، كتاب احليض، باب غسل دم احليض، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 7

 (.3/220)، 293: ، كتاب الطهارة، باب جناسة الدم وكيفية غسله، رقمصحيحه
 (.3/2/262)شرح التلقني، : املازري - 8
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فعند تعليقه على حديث عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما الذي قال 
زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من متر، أو صاعا من  ×فرض رسول اهلل : "فيه

، ذكر اخلالف يف اشرتاط 1"شعري، على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من املسلمني
فرض زكاة "فمن أخذ بعموم قوله : "، وأن مذهب مالك عدم اشرتاطه، مث قالالنصاب

 .2"على إطالقها أوجبها على من ال نصاب له" الفطر

 .ويف هذه املسألة أخذ باملطلق على إطالقه حيث مل يرد ما يقّيده

 .المقيدحاالت حمل المطلق على : لثالفرع الثا

اخلطاب إما أن يرد مطلقا، وإما أن يرد مقيدا، فإن ورد مطلقا ال مقيِّد له، فإن 
فإنه حيمل على  اء مقيدا من غري أن يكون له مطلقحكمه أن يعمل به على إطالقه، وإن ج

وهذا له عّدة حاالت، تقييده، وقد يرد اخلطاب مطلقا يف موضع مقيدا يف موضع آخر، 
 .3بعضها متفق عليه، وبعضها خمتلف فيه

، فال خالف بني الحكم والسببالمطلق والمقيد في أن يختلف  :الحالة األولى
إن املوِجب واملوَجب إذا : "، قال املازري4العلماء يف أنه ال يرد املطلق إىل املقيد يف هذه احلالة

 .5"ومل يرّد مطلق إىل مقّيداختلفا ارتفع اخلالف يف هذه املسألة، 

                                                           

ومسلم يف ، (1/168)، 3501: ، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه  - 1
 .، واللفظ له(2/677)، 982: ، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري، رقمصحيحه

 (.2/32)املعلم، : املازري - 2
إيضاح : ، املازري(3/286)إحكام الفصول، : ، الباجي(وما بعدها 3/132)املعتمد، : أبو احلسني البصري - 3

، (7-1/6)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(وما بعدها 102)، روضة الناظر: ، ابن قدامة(122)احملصول، 
: ، الشوكاين(وما بعدها 1/195)، املنري شرح الكوكب: ،  الفتوحي(وما بعدها 1/236)، البحر احمليط: الزركشي

 (.3/230)أصول الفقه اإلسالمي، : ، الزحيلي(وما بعدها 2/733)، إرشاد الفحول
 (.1/195)السابق،  صدرامل: ، الفتوحي(1/236)السابق،  صدرامل: الزركشي - 4
 (.122)، إيضاح احملصول: املازري - 5
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مثال هذه احلالة ما جاء من اشرتاط العدالة يف اإلشهاد، وما جاء يف إعتاق الرقبة 
املؤمنة يف كفارة القتل، فال يشرتط يف إعتاق الرقبة العدالة وإن شرط فيها اإلميان، لعدم 

 .1املناسبة بني احلكمني؛ فالتعبد بالعتق غري مناسب للتعبد بالشهادة

، فال خالف بني العلماء واحلالة فيهما أن يتحد الحكم والسبب: حالة الثانيةال
وإن احتد املوِجب واملوَجب، وجب : "، قال املازري2هذه أن املطلق يرّد إىل املقّيد وحُيمل عليه

 .3"رّد املطلق إىل املقّيد وارتفع اخلالف يف ذلك

: مبا جاء يف حترمي أكل الدم، فإنه ورد مطلقا يف قول اهلل تعاىلوميث ل هلذه احلالة 
: ، وورد مقّيدا باملسفوح يف قول اهلل جّل وعال[1:املائدة][  ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]

 .4، فمحّرم التناول من الدم ما كان مسفوحا[325: األنعام] [ھ

، وهذه احلالة الثالثة بأن يختلفا في الحكم ويتحد ا في السب :الحالة الثالثة
بعضهم كحالة ، وذكرها ؛ التفاقهما من حيث احلكمأحلقها كثري من األصوليني باألوىل

، [6:املائدة][  ڀ ڀ ڀ]: ، ومثّلوا هلا بقوله تعاىل يف آية الوضوءمستقّلة

[  ڇ ڇ ڇ ڇ چ]: من نفس اآلية يف آية التيمم وقوله

، فاحلكم الذي بعده، فقّيد األيدي يف النّص األول باحلّد إىل املرافق، وأطلقها يف [6:املائدة]
التيمم، والسبب يف كليهما واحد  ملوضعني خمتلف، إذ هو يف األول الوضوء، ويف الثاينيف ا

                                                           

 (.125)، إيضاح احملصول: املازري - 1
 (.2/733)، إرشاد الفحول: ، الشوكاين(1/7)اإلحكام يف أصول األحكام، : مدياآل - 2
 (.122)السابق،  املصدر: املازري - 3
 (.1/237)، البحر احمليط: الزركشي - 4



292 
 

، -على اجلملة  - هو احلدث، فال حيمل املطلق على املقّيد واحلالة هذه من غري خالف
 .1املقدار الواجب من اليد يف التيمم مآله الرّد إىل أصول أخرى غري هذه وحتديد

ا ، وهذه قد اختلف فيهأن يتحدا حكما ويختلفا في السبب: الحالة الرابعة
 :العلماء على عّدة أقوال أشهرها اثنان

ال حيمل املطلق على املقيد، بل يعمل باملطلق على إطالقه، واملقّيد  :القول األول
 .4، ونسبه القرايف إىل أكثر املالكية3، ورواية عن أمحد2على تقييده، وبه قال احلنفية

، وبه قال 5يرّد املطلق إىل املقّيد وحيمل عليه، وهو لبعض املالكية :القول الثاني
 .7أخذ هبا أكثر أصحابه، ورواية عن أمحد 6مجهور الشافعية

هذه املسألة وبنّي حمل النزاع وسبب اخلالف، ووجوه  ‘لقد حّرر  :رأي المازري
ينظر فيهما ويوازن بينهما من حيث أن أن مذهبه  -واهلل أعلم  -التمثيل هلا، ومنه يتبني 

ح يف مسالك الظنون قضي به وغلب على صاحبه، كما يف جَ القوة والظهور، فأيهما رَ 
كما نسبه   -القائلني به احملققني  رأن رّد املطلق إىل املقيد عند مجهو  ذلك ؛العام ختصيص

، كالعموم  إمنا وجب ألجل قياس معنوي، وال مستنكر يف تقييد الظواهر بالقياس -إليهم 
هذه إذا كان املطلق على املقّيد واحلالة ويظهر من خالل بعض الفروع الفقهية أنه حيمل 

                                                           

حصول املأمول، : ، صديق خان(220-1/239)، البحر احمليط: ، الزركشي(308)احملصول، : ابن العريب - 1
، وقد ذكر املازري أن تصور هذا املثال يف هذا القسم يبعد إال (3/235)الفقه اإلسالمي، أصول : ، الزحيلي(170)

 (.122)بتحّيل، إيضاح احملصول، 
 (.223-2/220)كشف األسرار، : ، البخاري(371)املغين يف أصول الفقه، : اخلبازي - 2
 (.1/201)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(2/380)التمهيد، : اخلطاب - 3
 (.230-209)شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(2/287)إحكام الفصول، : الباجي - 4
 (.230)السابق،  صدرامل: ، القرايف(2/287)لسابق، املصدر ا: الباجي - 5
 (.1/220)السابق،  صدرامل: ، الزركشي(3/281)األدلة، قواطع : ابن السمعاين - 6
 (.1/202)السابق،  صدرامل: ، الفتوحي(105)ة الناظر، روض: ابن قدامة - 7
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يف حّد اليدين يف  وما وردالقتل والظهار،  إعتاق الرقبة يف كفاريتيف  جاءا كم،  بينهما مناسبة
 .1الوضوء والتيمم

 .نماذج من الفروع المبنية على قاعدة حمل المطلق على المقيد: رابعالفرع ال

 .العمل ال يحبط بمجرد الرد ة بل ال بد  من الموافاة عليها: المسألة األولى

 ۇ]: قول اهلل عّز وجلّ  على كون الرّدة حمبطة للعملمن النصوص دااّل جاء مما 

 جئ ی ی ی]: ، وأيضا قوله سبحانه[65:الزمر][  ۆ ۆ ۇ

الرّدة من غري جّرد ، ومفاد هاتني اآليتني أن اإلحباط معّلق مب[5:املائدة][  مئ حئ
إشعار بشرط املوت عليها، لكن ورد يف آية أخرى أن ذلك مشرتط مبن مات عليها، وهو 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]: قوله تعاىل

، وهاهنا قد احتد كل من احلكم والسبب، فإن احلكم أن حيبط [237:البقرة][  ڻ
املقّيد ومحله عليه كما ذكر العمل، والسبب الرّدة عن دين اإلسالم، فوجب رّد املطلق إىل 

فقّيد تعاىل إحباط العمل بالردة بشرط املوت عليها، فدليل : "، ويف هذا يقول2املازري
وإذا كانت إحدى اآليتين مقيدة ، اخلطاب يقتضي أن من مل ميت عليها فليس حبابط عمله

وهذا ال ، رد  المطلق منهما إلى المقيد، واألخرى مطلقة وهما واردتان في معنى واحد
 .3"اختالف فيه بين أهل األصول

 .مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم: المسألة الثانية

 :4يف التيمم على عّدة أقوال، أشهرها ثالثةمسح األيدي اختلف الفقهاء يف حّد 

                                                           

 (.127-126)، إيضاح احملصول، (3/3/281)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.122)، إيضاح احملصول، (379-3/3/378)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.379-3/3/378)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.3/355)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 4
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 2واملالكية 1حّد اليدين إىل املرفقني كما يف الوضوء، وبه قال احلنفية :القول األول
 .3والشافعية

 .5والظاهرية 4حّد اليدين الواجب مسحه هو الكفان، وبه قال احلنابلة :القول الثاني

الواجب مسح الكفني والسنة البلوغ إىل املرفقني، وهو قول يف  :القول الثالث
 .6مذهب مالك

وله يف ذلك ، 7مبذهب اجلمهور، وهو البلوغ إىل املرفقني ‘أخذ  :رأي المازري
املطلق على املقيد، فقد ذكر أن أسباب اخلالف تدور بني أثر من وجوه االستدالل محل 

واعتبار ولغة، وذكر أن من بني أسباب اخلالف من حيث االعتبار االختالف يف محل املطلق 
 رد المطلق إلى المقيد :واألصل الثاين من أصول الفقه: "على املقيد، وبنّي وجه ذلك بقوله

ى مسح فمن أنكر الرد ومل يقم له دليل عل ؛األصولوفيه اختالف بين أهل ، فيما يتناسب

 ڀ]: ومن قال بالرد فهاهنا آيتان إحدامها قوله تعاىل ،الذراعني اقتصر على الكفني

[  ٿ ٺ ٺ ٺ] :والثانية قوله، [6:املائدة][  ڀ ڀ

  .تقرر أن القطع مقصور على الكفني وقد ،[18:املائدة]

وضوء ومن رده إلى ال ،التيمم على الكفينسرقة اقتصر في فمن رده إلى القطع في ال
وال يتشاغل بالرد  ،كن رده إلى آية الوضوء أحق وأوجبل ،بلغ في التيمم إلى المرفقين

لق إلى المقيد أن يكونا وذلك أنا شرطنا في رد المط ،آية السرقة إال ضعيف النحيزةإىل 
وهذا متطهر ، فهذا عاص مذموم حمدود ؛وال تناسب بين السارق والمتطهر ،متناسبين

                                                           

 (.3/130)الصنائع، بدائع : الكاساين - 1
 (.3/17)املعونة، : البغدادي - 2
 (.3/225)روضة الطالبني، : النووي - 3
 (.112-3/113)املغين، : ابن قدامة - 4
 (.2/326)احمللى، : ابن حزم - 5
 (.3/355)، بداية اجملتهد: ابن رشد - 6
 (.3/3/282)شرح التلقني، :  املازري - 7
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ينحوان نحًوا واحًدا  وهما جميًعا ،بل المتوضئ متطهر والمتيمم متطهر ،متقرب
 ،بفعلهما، وهو استباحة صالة فكأنهما شيء واحد أطلق في موضع وقيد في آخر

 .1"فيجب رد مطلقه إلى مقيده

 .ركوب ظهر الهدي مقيد بالضرورة: المسألة الثالثة

بينما رجل يسوق بدنة مقّلدة : "وفيه قوله ÷في تعليقه على حديث أيب هريرة ف

ويلك : )قال هي بدنة يا رسول اهلل،: ، قال(بهاويلك ارك: )×قال له رسول اهلل 

ويتعلق  ،هذا يتعلق بإطالقه من جُييز ركوب البدنة من غري حاجة" :‘قال  ،2("اركبها

عند  بكَ ر وال تُ  ،[11:احلج][  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :أيًضا بقوله تعاىل
ْئَت إليها حىّت باملعروف إذا ُأجلِ  اركبها): لقوله بعد هذا من طريق جابر ؛مالك إال للضرورة

 .3(جتد ظهرا

هلل تعاىل فال يرجع  خرِجمع أنه شيٌء أُ  ،وهذا الحديث مقيد يقضي على الحديث المطلق
 .4"ولو استبيحت املنافع من غري ضرورة جلاز استيجارها وال خالف يف منع ذلك ،فيه

تحد حكما وسببا، فاحلكم واحد هو الركوب، والسبب واحد هو  وهذا من قبيل امل
 .كونه هديا

 .إعتاق الرقبة في كفارة الظهار: المسألة الرابعة

 :5الظهار على قولني اختلف الفقهاء يف إجزاء إعتاق الرقبة غري املؤمنة يف كفارة

                                                           

 (.121)، إيضاح احملصول، (3/182)املعلم، : ، وانظر أيضا(282-3/3/281)، شرح التلقني: ازريامل - 1
، ومسلم يف صحيحه، (1/517)، 3689: ، كتاب احلج، باب ركوب البدن، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 2

 (.2/960)، 3122: كتاب احلج، باب جواز ركوب البدنة املهداة ملن احتاج إليها، رقم
 (.2/963)، 3122: ، باب جواز ركوب البدنة املهداة ملن احتاج إليها، رقمهأخرجه مسلم يف صحيح - 3
 (.305-2/302)املعلم، : املازري - 4
 (.1/3538)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 5
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 2والشافعية 1لكيةاال جيزئ اإلعتاق إال برقبة مؤمنة، وهو قول امل :القول األول
 .3واحلنابلة

 .4جيزئ اإلعتاق بكل رقبة ولو كافرة، وهو قول أيب حنيفة :القول الثاني

ذلك أن  اإلعتاق ال جيزئ إال برقبة مؤمنة؛مذهبه مذهب اجلمهور، ف: رأي المازري
يِّدت يف كفارة القتل باإلميان، فال يصّح وإن وردت مطلقة يف كفارة الظهار، فإهنا ق ُ الرقبة 

، وهو سبب اخلالف يف هذه املسألة  إعتاق غري املؤمنة يف الظهار محال للمطلق على املقيد
 ڈ ڈ]: فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقول يف املظاهر: "‘يقول ، 5كما أشار إليه

، ومل يشرتط كوهنا مؤمنة، وال قيد ذكرها بذلك، بل أوردها إيرادا مطلقا غري [1:اجملادلة][ 

، [92:النساء][  ٺ ٺ ٺ]: مقّيد بنعت وال صفة، وقال يف كفارة القتل
ال بد من مراعاة : فلم يطلق الرقبة، بل نعتها ووصفها وقّيدها باإلميان، فقال مالك والشافعي

وذلك أن بين ...لمطلق آية الظهار إلى مقي د كفارة القتل رد ااإلميان يف الرقبة يف الظهار؛ 
الرقبة في الظهار، والرقبة في القتل تناسبا؛ ألنهما جميعا عتقان، كفارتان على 

 .6"معصيتين، وهذا تناسب ال شك  فيه

فالذي يؤخذ مما سبق تأصيال وتفريعا أن اإلمام املازري يرى أن املطلق يرّد إىل املقيد 
السبب واحلكم، وأيضا عند احتاد احلكم واختالف السبب إذا كان واحلالة هذه عند احتاد 

 .بينهما مناسبة ومشاهبة

                                                           

 (.5/222)مواهب اجلليل، : احلطاب - 1
 (.263-30)احلاوي الكبري، : املاوردي - 2
 (.562-2/563)الكايف، : ابن قدامة - 3

 (.1-7/2)املبسوط، :  السرخسي - 4
 (.325-322/ل)، التعليقة، (121)إيضاح احملصول، : املازري - 5
 (.122-121)إيضاح احملصول، : املازري - 6
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 الفصل الثاين

بناء الفروع عىل قواعد احلقيقة 

 واملجاز، واملنطوق واملفهوم

 

 :ثالثة مباحثوفيه 

 .بناء الفروع عىل قواعد احلقيقة واملجاز: األول املبحث

 .بناء الفروع عىل قواعد املنطوق: الثاين املبحث

 .بناء الفروع عىل قواعد املفهوم: املبحث الثالث
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األدلة الشرعية كما تتنوّع مواردها نقال وعقال، تتنوّع دالالت ألفاظها على املراد  إن
حيث طريق الداللة نظما ومعىن، وأيضا من  من حيث الوضع حقيقة وجمازا، ومنمنها؛ 

 .حيث مراتبها وضوحا وخفاء

 .جملازمايدّل على املعىن باحلقيقة، وما يدّل عليه با: فبالنظر إىل الوضع، فإهنا قسمان

ما يستفاد من نظم : وبالنظر إىل طريق استفادة احلكم من اللفظ، قسمان أيضا
، ، ومنه واضح وخفيّ وفحواه، فاألّول يسّمى املنطوق لكالم ونطقه، وما يستفاد من سكوتها

على وفق املنهج األصويل  -، ومنه موافق ملعىن املنطوق وخمالف والثاين يعرف باملفهوم
 .-للجمهور 

؛ حقيقة، األلفاظ على املعاين على أربعة أضرباذا أن طرق دالالت فحصل هب
وجماز، ومنطوق، ومفهوم، ويف هاذا الفصل دراسة للقواعد األصولية املتعلقة هباذه األضرب 

 :األربعة، مع بيان طريقة اإلمام املازري يف بناء الفروع عليها، ضمن ثالثة مباحث، كاآليت

 

 .بناء الفروع على قواعد احلقيقة واجملاز :املبحث األول

 .بناء الفروع على قواعد املنطوق: املبحث الثاين

 .بناء الفروع على قواعد املفهوم: املبحث الثالث
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 .بناء الفروع على قواعد الحقيقة والمجاز: المبحث األول

من املباحث األصولية املتعّلقة بأقسام الكالم من حيث الوضع وطرق الداللة  :تمهيد
ليست من باب استعماهلا ، ودراسة هذا املبحث يف أصول الفقه مبحث احلقيقة واجملاز

 ؛ل هبا يف إثبات األحكام الشرعيةمن حيث طرق استعمال األلفاظ لالستدال اللغوي، وإمنا
األحكام منها،  باعتبار احلقيقة واجملاز مما يتوّصل به إىل فهم األدلة الشرعية، واستنباط

واعد املتعّلقة هبما؛ من حيث معناها وختريج األحكام الفرعية عليها عند اإلمام املازري والق
 :املبحث، من خالل املطالب اآلتية حمّل دراسة يف هذا

 .تعريف الحقيقة والمجاز، وأقسامهما: مطلب األولال

 .تعريف الحقيقة لغة واصطالحا: الفرع األول

 .الحقيقة في اللغة: أوال

وهو الثابت،  من احلقأصلها يف اللغة ق، و حقّ الفعل من ( فعيلة)على وزن احلقيقة 
وهلذا تطلق على ما هو ثابت على استعماله يف  ما يصري إليه حق األمر ووجوبه،: فاحلقيقة
 .1األصل

 .الحقيقة في االصطالح: ثانيا

احلقيقة معناها استعمال اللفظة فيما وضعت يف : "فقال ‘عرّفها املازري 
 .2"له األصل

استعمال اللفظ : وهذا هو التعريف املشهور عند عامة األصوليني، فاحلقيقة عندهم
نقل، كاستعمال لفظ الدابة يف كّل ما ميشي ويدّب على وجه يف وضعه األصلي من غري 

 .1األرض، وإطالق لفظ أسد على احليوان املفرتس 

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(2/11)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(4/1441)الصحاح، :  اجلوهري - 1
(11/12-15.) 

 (.2/5/718)شرح التلقني، : املازري - 2
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 .أقسام الحقيقة: الفرع الثاني

 :2تنقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام كاآليت

يف وهي استعمال اللفظ وتسمى أيضا احلقيقة الوضعية،  :الحقيقة اللغوية -1
كاستعمال لفظ الدابة يف كل ما يدب على األرض، واستعمال لفظ األسد   وضعه اللغوي،

 .يف احليوان املفرتس، وحنوها

هي اللفظ املستعمل يف املعىن املوضوع له شرعا، فلما كان  :الحقيقة الشرعية -2
املغرير له عن وضعه اللغوي الشرع ُنسب إليه، وذلك كلفظ الصالة، فإنه موضوع يف اللغة 

مث جاء الشرع ونقله عن هذا املعىن إىل الداللة على العبادة املخصوصة املشتملة على للدعاء، 
 .أقوال وأفعال معينة

وهي اللفظ املستعمل فيما ُوضع له عرفا، حبيث إذا أطلق ال  :الحقيقة العرفية -3
ط يف يفهم منه إال املعىن العريف، كإطالق لفظ الدابة على ذوات األربع، واستعمال لفظة الغائ

 .مكان قضاء احلاجة، ويف اخلارج املستقذر من اإلنسان، مع أنه يف اللغة املطمئن من األرض

 .تعريف المجاز لغة واصطالحا: الفرع الثالث

 .تعريفه لغة: أوال

، وهو العبور واالنتقال، واجملاز املسلك والطريق إذا جازأصله من الفعل از يف اللغة اجمل
 .3وجاوز الشئء إذا تعّداه أحد جانبيه،قطع من 

                                                                                                                                                                      

: ، صديق خان(2/112)البحر احمليط، : ، الزركشي(48-1/44)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 1
 (.48)حصول املأمول، 

شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(48-1/44)السابق،  صدرامل: ، اآلمدي(211)ضة الناظر، رو : ابن قدامة - 2
، (وما بعدها2/114)السابق،  صدرامل: ي، الزركش(وما بعدها 1/474)شرح خمتصر الروضة، : ، الطويف(41-42)

 (.295-1/292)أصول الفقه اإلسالمي، : الزحيلي
، (1/524)لسان العرب، : ، ابن منظور(1/494)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(5/781)الصحاح، : اجلوهري - 3

 (.44)املصباح املنري، : الفيومي
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 .تعريفه اصطالحا: ثانيا

 .1"ومعىن اجملاز استعمال اللفظة فيما مل يوضع يف األصل له: "‘قال املازري 

ولتميز املعىن اجملازي املراد ال بد له من عالقة تربطه باملعىن احلقيقي، وقرينة تبنّي املعىن 
لعالقة مع استعمال اللفظ يف غري ما وضع له  :املراد، هلذا زاد بعض األصوليني يف تعريفه

 .2قرينة

فاجملاز يثبت يف مقابل احلقيقة، ومعناه نقل اللفظ من املعىن الثابت له باالستعمال 
الوضعي إىل معىن آخر باستعمال مغاير ألصل الوضع، لعالقة بينهما، كاستعمال لفظ األسد 

 .يف الرجل الشجاع

 .أقسام المجاز: الفرع الرابع

 :3مبثل انقسام احلقيقة ينقسم اجملاز، فهو على ثالثة أقسام كما يليو 

هو استعمال اللفظ يف غري املعىن املوضوع له لقرينة لغوية،  :المجاز اللغوي -1
على حنو استعمال لفظة اإلنسان يف الناطق، واستعمال لفظ األسد يف الرجل الشجاع 

 .وحنوها

ستعمل يف غري املعىن املوضوع له لقرينة شرعية،  هو اللفظ امل :المجاز الشرعي -2
كاستعمال اللغوي لفظ الصالة يف العبادة املخصوصة، ولفظ العقد حقيقة مبعناه اللغوي، 

 .جماز مبعناه الشرعي

هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لقرينة عرفية،   :المجاز العرفي -3
 .كاستعمال لفظ الدابة يف اإلنسان البليد

                                                           

، ابن (2/74)قواطع األدلة، : ابن السمعاين: لتعريف، وانظر يف هذا ا(2/5/718)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.41)، شرح تنقيح الفصول: ، القرايف(212)، روضة الناظر: قدامة

 (.48)، حصول املأمول :، صديق خان(45)، املصدر السابق: القرايف - 2
كشف : البخاري، (42)السابق،  صدرامل: ، القرايف(وما بعدها 2/74)، املصدر السابق: ابن السمعاين - 3

 (.295)أصول الفقه اإلسالمي، : ، الزحيلي(1/94)األسرار، 
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 .ثبوت المجاز: ع الخامسالفر 

 :اختلف العلماء يف ثبوت اجملاز يف اللغة ونصوص الشرع على ثالثة أقوال، هي

مجهور العلماء من املتكلمني والفقهاء على إثبات اجملاز مطلقا، يف  :القول األول
 .1لشرعاللغة وا

واختاره مجاعة  ،شرعمنع اجملاز مطلقا، فال وجود له يف اللغة وال يف  :القول الثاني
 .2من العلماء

 .3، وبه قال مجاعة من العلماءالشرعثبوت اجملاز يف اللغة دون  :القول الثالث

بالذي أخذ به اجلمهور، فهو يرى ثبوت اجملاز يف اللغة  ‘ أخذ :رأي المازري
ما جاء يف رّده على من  كد مذهبه هذا،ومما يؤ ، 4-والسنة  القرآن -نصوص الشرع ويف 

وقصارى ما قاله من : "أنكر على القاضي عبد الوهاب تسميته التيمم بدال، حيث قال
وهب أن األمر كذلك، أمينع من تسميته  ،خرج عن احلقيقة يف تسميته بداًل  أنه: تعقب عليه

عبارات، التجوز يف ال جوازوإذا ثبت  ،ال ميكن أن مينع منهبداًل على جهة اجملاز؟ هذا ما 
وفي كتاب اهلل سبحانه  يف كتابه، ْب فكيف مينع أن يورد هذا احلح  ،واالستعارة يف التسميات

، ويف هذا تصريح بثبوت اجملاز يف القرآن، فمن باب أوىل 5"من المجاز ما ال يحصى كثرة؟

                                                           

املستصفى، : الغزايل، (1/195)إحكام الفصول، : الباجي، (وما بعدها 1/29)املعتمد، : أبو احلسني البصري - 1
: البخاري، (وما بعدها 1/48)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(وما بعدها 1/154)، املنخول، (1/199)

 (.111-1/99)كشف األسرار، 
أبو إسحاق اإلسفرائيين، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، واختاره مجاعة من املعاصرين، منهم حممد األمني :  منهم - 2

خمتصر : ، ابن القيم(وما بعدها 21/414)، (دهاوما بع 8/79)جمموع الفتاوى، : ابن تيمية: انظر ،يطيالشنق
 (.وما بعدها 49)مذكرة يف أصول الفقه، : ، الشنقيطي(وما بعدها 2/491)، الصواعق املرسلة

السابق،  صدرامل: الباجي: انظر ،تاره ابن خويز منداد من املالكيةاألصفهاين وابنه أبو بكر، واخ ودوهو مذهب دا - 3
 (.2/172)البحر احمليط، : ، الزركشي(2/44)السابق،  صدرامل: ، البخاري(1/195)

 (.527)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية - 4
 (.1/1/125)شرح التلقني، : املازري - 5
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العرب على ما  ويكون ذلك مجازًا خاطب عليه السالم به: "الذي قال فيه، ثبوته يف اللغة
 .، فذكر هاهنا أن من عادة العرب التخاطب باجملاز1"اعتادت من لغتها

 .األخذ بالحقيقة :المطلب الثاني

حقيقة وجماز، وأن لكل قسم منهما أنواعا، ويف : ثبت مما تقّدم أن الكالم قسمان
 .الكالم هو األصل يفا ملهذا املطلب بيان 

 .الحقيقةاألصل في الكالم : الفرع األول

األصل يف الكالم أن حيمل على احلقيقة؛ ذلك أن املعىن احلقيقي أول ما يتبادر إىل 
ججج ، فوجب صرف الكالم إليه، مث إن احلقيقة ال حتتاج إىل قرينة خبالف اجملاز فرتُ الذهن

 .2عليه، وال يصار بالكالم إىل اجملاز إال أن يتعّذر تصور احلقيقة فيه

ما عليه العلماء قاطبة، ومن مجلتهم اإلمام املازري  احلقيقةمحل الكالم على و 
ينتقل من  وال: "از ال يصار إليه إال بدليل، حيث قالأن اجمل: فالذي نّص عليه، ‘

 ہ ہ]: ، وقال فيمن محل الصالة يف قوله تعاىل3"بدليل احلقيقة إىل اجملاز إال

[ 45:النساء][  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
 .4"وحمل اآلية على المجاز من غير دليل يضطّر إليه ال يمكن: "الصالةعلى مواضع 

ففي هذا ما يثبت أن احلقيقة عنده مقدمة على اجملاز، فال يعدل عنها إىل اجملاز إال 
 .يفيد ذلكعند التعّذر، وبدليل 

                                                           

، شرح (2/19)، (1/128)، (1/558: )املصدر نفسه: ، وانظر نصوصا أخرى يف(1/541)املعلم، : املازري - 1
 (.42/ل)، (8/ل: )، التعليقة(2/5/718)، (2/1/274)، (1/1/571)التلقني، 

 (.1/291)، أصول الفقه اإلسالمي: ، الزحيلي(4/518)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 2
 (.529-1/527)، املعلم: املازري - 3
 (.1/1/551)شرح التلقني، : املازري - 4
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وهذا الذي ذكر يف محل الكالم على احلقيقة، إمنا يؤخذ به إذا مل يغلب اجملاز، فإذا 
 .1اجملاز ُأخذ به، لكون داللته حينئذ أظهر غلب

 .األصل في نصوص الشرع أن ُتحمل على الحقائق الشرعية: الفرع الثاني

لغوية أو وضعية، وإما أن ينقل يبقى على أصل وضعه، فيكون حقيقة الكالم إما أن 
فإنه  عنه، فإن كان الذي نقله الشرع، فإنه يسّمى حقيقة شرعية، وإن كان نقله العرف،

 .عند التعارض يسمى حقيقة عرفية، والكالم يف أوىل هذه احلقائق بالتقدمي

أنه يقدم املشتمل على احلقيقة الشرعية أو : والذي يذكره األصوليون يف الرتجيح بينها
العرفية على احلقيقة اللغوية، وهذا يف اللفظ اللغوي الذي نقله الشرع، أما إن أقّره الشرع على 

 .2له، فإنه يؤخذ به على حقيقته الوضعيةوضعه ومل ينق

يف كالمه عن األمساء الشرعية ذكر أن الشرع مل ينقل األلفاظ  ‘واإلمام املازري 
اللغوية عن حقائقها بالكلية، وإمنا استعملها يف معان خمصوصة، كما يفعل أهل اللغة من 

فتكون هبذا جمازات لغوية  ،قصر بعض األلفاظ على معان عرفية، لوجود عالقة بني املعنيني
 .3حقائق شرعية

أما يف تطبيقه على الفروع فإنه حيمل الكالم على احلقائق الشرعية واللغوية ما أمكنه ذلك، 
وقد خيرج بالكالم من احلقيقة الشرعية إىل احلقيقة اللغوية بنوع تأويل، كما تظهره بعض 

 .النماذج اآليت ذكرها

 .نماذج من الفروع المبنية على قواعد الحقيقة والمجاز :المطلب الثالث

 .المراد بالكفر في االدعاء إلى غير األب الكفر اللغوي: المسألة األولى

                                                           

 (2/1154)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(4/144)البحر احمليط، : الزركشي - 1
املصدر : ، الشوكاين(4/148)، املصدر السابق: ، الزركشي(4/517)األحكام، اإلحكام يف أصول : اآلمدي - 2

 (.1151-2/1154)، السابق
 (.544-545)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : ، مراد بوضاية(وما بعدها 114)إيضاح احملصول، : املازري - 3
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ال ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه : )×جاء يف تعليقه على قول النيب 
أو يكون أراد الكفر هذا يتأول على ما تقدم من االستحالل، : "، حيث قال1(فهو كفر
 .2"بمعنى جحد حق أبيه وستره ،اللغوي

 ،فاحلقيقة الشرعية للكفر أنه ضد اإلميان، وملا كان هذا املعىن ممتنعا يف هذا الفعل
حُيمل على الكفر اللغوي، الذي هو اجلحود بأنه إذا فعل ذلك مستحاّل له، أو  هؤّولت

 .والتغطية

 .ترك الوضوء مما مّست النار :ثانيةالمسألة ال

وهذه املسألة كانت حمّل خالف يف الصدر األول، مث استقّر األمر بعدها على ترك 
اإلمام املازري، وسبب اخلالف تعارض األخبار يف  ، وقد نّبه على ذلك3الوضوء من ذلك

توّضئوا مما مّست ) :قال ×أن النيب  ÷ذلك، فقد جاء يف احلديث عن أيب هريرة 

 .5"أكل كتف شاة ومل يتوضأ ×أن رسول اهلل : "÷، وجاء عن ابن عباس 4(النار

توضؤوا مما مست ): فورد منها ،وقد اختلفت األحاديث الواردة فيه: "قال املازري
نه أكل كتف شاة مث صلى ومل أ): وورد أيًضا ،فأخذ بظاهر هذا بعض من تقدم ،(النار

وأيًضا  ...ورجح اجلمهور احلديث اآلخر بأنه ناسخ ملا تقدم ...وأخذ هبذا اجلمهور (يتوضأ
فيكون املراد  ؛فيحمل حديثهم على الوضوء اللغوي الذي هو النظافة ؛فإنا نبين احلديثني

 .6"حديثنا على الوضوء الشرعي ونحمل ،مباحلديث تنظيف اليد والف

                                                           

ومسلم ، (12/11)، 4847: أبيه، رقم، كتاب الفرائض، باب من ادعى إىل غري أخرجه البخاري يف صحيحه - 1
 (1/71)، 42: ، كتاب اإلميان، باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقميف صحيحه

 (.1/294)املعلم، : املازري - 2
 (.1/91)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 3
 (.1/282)، 512: ، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مّست النار، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 4
، 218: ، كتاب الوضوء، باب من مل يتوضأ من حلم الشاة والسويق، رقميف صحيحه أخرجه البخاري - 5

 (.1/285)، 514: ، كتاب الطهارة، باب نسخ الوضوء مما مّست النار، رقمومسلم يف صحيحه، (1/511)
 (.199-1/1/197)شرح التلقني، : املازري - 6
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كالمه على وقد أشار يف كتاب آخر إىل أن املسألة خمّرجة على هذه القاعدة، وذلك يف  
  .1-وستأيت املسألة  - نياملسح على اخلفّ 

 .وضوء من لحوم اإلبلال حكم :ةلثالمسألة الثا

 :2يف الوضوء من أكل حلوم اإلبل على قولنياختلف الفقهاء 

، وبه قال مجهور العلماء من اإلبلعدم وجوب الوضوء من حلوم  :القول األول
 .5والشافعية 4واملالكية 3احلنفية

 .7والظاهرية 6وجوب الوضوء من أكل حلوم اإلبل، وبه قال احلنابلة :القول الثاني

مذهب اجلمهور، فأكل حلم اجلزور ال ينقض الوضوء،  ‘مذهبه  :رأي المازري
فحاد عن احلقيقة الشرعية للفظة  وما ورد فيه من اخلب حممله عنده على الوضوء اللغوي،

وكذلك نجيب عما تعلق به أحمد وداود في : "الوضوء إىل احلقيقة اللغوية، حيث قال
بأن  الوضوء من أكل لحوم اإلبل خاصة بالحديث المروي عنه عليه السالم في ذلك،

 وخص بذلك حلم اجلزور ،نحمله على الوضوء اللغوي فيكون المراد تنظيف اليد والفم
أو حيمله على االستحباب للوضوء  ،مبا ال يوجد يف غريه من اللحومالختصاصه من السهوكة 

 .8"الشرعي

هنا على احلقيقة اللغوية لتعّذر األخذ مبقتضى احلقيقة الشرعية؛ نظرا فحمل الكالم ها
 .ملا قابل ذلك من األصول اليت متنع إجياب الوضوء من هذا الفعل

                                                           

 (.1/517) املعلم،: املازري - 1
 (.1/91)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.241-1/219)بدائع الصنائع، : الكاساين - 3
 (.1/49)املعونة، : البغدادي - 4
 (.1/214)احلاوي الكبري، : املاوردي - 5
 (.1/94)الكايف، : ابن قدامة - 6
 (.1/241)احمللى، : ابن حزم - 7
 (.1/1/199)شرح التلقني، : املازري - 8
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للمسح على الخفين هي الطهارة المشترطة طهارة الرجلين  :ةرابعالمسألة ال
 .الشرعية

للمغرية بن شعبة ملا أراد  ×فعند كالمه على املسح على اخلفني ذكر قول النيب 

هل ذلك حممول على أن : "‘، قال 1(دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني: )نزع خفيه
وهذا المعنى قد اختلف أهل األصول فيه، وهو تقدمة االسم  ؟الطهارة اللغوية أو الشرعية

، واخلالف فيما ذكرنا كاخلالف يف العرفي على اللغوي، أو تقدمة اللغوي على العرفي
أو  ،هل حيمل ذلك على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد ،(ت النارتوضؤوا مما مسّ )قوله 

هارة يف هذا احلديث هي الطهارة أن املراد بالط ‘، وقد بني 2"على الوضوء الشرعي
 .3"املعتب تطهري الرجلني بالطهارة املعهودة اليت هي طهارة احلدث: "املعهودة، فقال

 .أخذ مبقتضى احلقيقة الشرعية، وتقدميها على احلقيقة اللغويةويف هذا 

 .المراد بمقاتلة الماّر بين يدي المصلي لعنه :ةخامسالمسألة ال

وأنه يشرع ، بتة بالسنة القولية والفعليةامشروعية السرتة للمصّلي، وأهنا ث ‘ذكر 

إذا كان أحدكم يصّلي : )×ومما جاء يف ذلك قول النيب مدافعة املاّر بني يدي املصّلي، 
، فالظاهر من 4(فال يدع أحدا ميّر بني يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أىب فليقاتله، فإنه شيطان

ة القتال احلقيقي، لكن هذا مدفوع باإلمجاع على عدم جواز املقاتلة املفسدة من األمر باملقاتل
 قيل ميكن أن يكون املراد بقوله فليقاتله : "، فاحتيج إىل تأويله، وفيه يقول املازري5للصالة

                                                           

، (1/519)، 214: ل رجليه ومها طاهرتان، رقمخ، كتاب الوضوء، باب إذا أدأخرجه البخاري يف صحيحه - 1
 (.1/251)، 284: ، كتاب الطهارة، باب املسح على اخلفني، رقمومسلم يف صحيحه

 (.1/517)املعلم، : املازري - 2
 (.1/1/511)شرح التلقني، : املازري - 3
، (1/172)، 119: ، كتاب الصالة، باب يرد املصلي من مّر بني يديه، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 4

 .، واللفظ له(1/542)، 111: ، كتاب الصالة، باب منع املار بني يدي املصّلي، رقمومسلم يف صحيحه
 (.1/2/781)، املصدر السابق: املازري - 5
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 ٺ]: قال اهلل تعاىل ،والمقاتلة قد تكون في اللغة والشرع بمعنى اللعن، أي فليلعنه

 ڭ ڭ ڭ ۓ]: ، وقالاصونعن اخلرّ معناه لُ  ،[11:الذاريات][  ٺ ٺ

 .1"قيل معناه لعنهم اهلل ،[51:التوبة][  ڭ

فصرف املقاتلة يف هذا احلديث إىل اجملاز، مبا ورد يف الشرع من آيات ورد فيها 
 .املقاتلة مبعىن اللعن

اسم الخطبة عليه ال يجزئ من خطبة الجمعة إال ما يقع : المسألة السادسة
 .حقيقة

 :2من اخلطبة على ثالثة أقوال الفقهاء يف القدر اجملزئ اختلف

 .3أنه جيزئ منها التسبيحة والتحميدة، وبه قال احلنفية :القول األول

ال جيزئ من اخلطبة إال ما له بال ويقع عليه اسم اخلطبة، وهو قول  :القول الثاني
 .4املالكية

ويصلي على النيب فيهما، ال جيزئ أقل من خطبتني، حيمد اهلل  :القول الثالث
 .6وأمحد 5ويقرأ شيئا من القرآن، وبه قال الشافعيويوصي بتقوى اهلل تعاىل، ، ×

إال مبا له  إلمام مالك، فاخلطبة عنده ال جتزئمبذهب ا ‘أخذ : رأي المازري
في  الخطبة ُيشار بها :ونقول حنن : "بال، ويصدق عليه اسم اخلطبة يف اللغة، حيث قال

اللغة إلى كالم واقع على نظام مخصوص، فيجب أال يكتفى إال بما تقع عليه هذه 
                                                           

 (.1/2/781)، شرح التلقني: املازري - 1
 (.582-1/581)اجملتهد، بداية : ابن رشد - 2
 (.1/28)املبسوط، : السرخسي - 3
 (.1/485)النوادر والزيادات، : القريواين - 4
 (.579-4/577)اجملموع، : النووي - 5
 (.184-5/185: )املغين: ابن قدامة - 6
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وال معىن لقوهلم إن ...ولو كان كل كالم يسمى خطبة لكان كل أحد خطيًبا ،التسمية
 .1"اخلطبة مأخوذة من املخاطبة ألنا قدمنا أن هذه التسمية مقصورة على نظم

 .ويف هذا أخذ مبقتضى احلقيقة اللغوية

 .النكاح الذي تحّل به المطّلقة ثالثا هو الوطء: ةالمسألة السابع

فيمن طّلق زوجته وهي بكر ثالثا، مث أراد مراجعتها بعد رجل عقد  ‘فقد أفىت 
عليها ومل يطأها تقليدا ملذهب سعيد بن املسّيب، فذكر أن ذلك ال حيّل له، وكان مما ورد يف 

فأجاب أهنا من مسائل الفروع،  مسائل األصول أو الفروع؟هل هذه املسألة من : السؤال
 ی ی ی]: وأهنا خمّرجة على قاعدة احلقيقة واجملاز، ذلك أن لفظ النكاح يف قوله تعاىل

؟ ، هل يكون حقيقة يف العقد جمازا يف الوطء[251:البقرة][  حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ
ومما يؤيّد  2؟أو يكون حقيقة يف الوطء جمازا يف العقد ،-هب ابن املسيب كما هو مذ  -

ال حىت : )هازوجها ثالثا فتزوجت آخر فلم يطأ ملن طلقها ×محله على الوطء قول النيب 

مجهور العلماء على أن املطلقة ثالثًا ال : "‘، قال 3(تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
ومحل قول  ،املسيب ومل يشرتط الوحْطءابن وانفرد  ،مبجرد العقد حىت يدخل هبا ويطأهاحتّل 
: كما محُِل قوله سبحانه  ،على العحْقد دون الوطء[ حب جب يئ ىئ مئ]: تعاىلاهلل 

 . على العقد[ 22: النساء] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]

                                                           

 (.1/5/971)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.554- 5/551)املعرب، املعيار : ، الونشريسي(114-111)الفتاوى، : املازري - 2
مث تزوجت بعد العّدة زوجا غريه فلم ميسها، طلقها ثالثا ، كتاب الطالق، باب إذا أخرجه البخاري يف صحيحه - 3
، كتاب الطالق، باب ال حتل املطلقة ثالثا ملطلقها حىت تنكح زوجا ومسلم يف صحيحه، (9/444)، 1518: رقم

 (.2/1111)، 1455: غريه ويطأها، رقم
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على العقد حقيقة حىت  لنكاح ينطلقا ألنجا إن سلمنا أنّ  ؛وهذا احلديث حجة عليه
 .1"كان هذا احلديث خمصصا هلا مبيًنا للمراد هبا فرُيجحع إليه  ،دخوله يف ظاهر اآليةيحصّح 

 .فلفظة النكاح يف اآلية حقيقة يف الوطء، جماز يف العقد

فمما سبق نظريا وتطبيقيا يثبت أن املازري يرى حبمل الكالم على احلقيقة، وال يصار 
 .قيقة الشرعية مقدمة على من سواهاإىل اجملاز إال أن تتعذر، وأن احل

                                                           

 (.2/114)املعلم، : املازري - 1
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 .بناء الفروع على قواعد المنطوق: المبحث الثاني

استنباط األحكام و  من بني األسس اليت ترتكز عليها عملية االجتهاد، إن :تمهيد
؛ للمجتهد فمعرفتها أمر ال بّد منه أدلتها التفصيلية فهم أساليب اللغة العربية،الشرعية من 

 .مدلوالهتامعرفة له  ويتسّن ، من ربط النصوص بعضها مع بعض يتمكنحىت 

وإن من قواعد اللغة املتبعة يف االستنباط، القواعد املتعّلقة مبنطوق اللفظ ونظمه، أو 
ما يعرف باملنطوق، وبناء الفروع على هذه القواعد عند اإلمام املازري متضّمن هذا املبحث، 

 :من خالل اآليت

 .تعريف المنطوق وأقسامه: طلب األولالم

 .داللة األلفاظ على المعانيطرق : الفرع األول

 :1لألصوليني منهجان مشهوران يف تقسيم دالالت األلفاظ مها

 .تقسيم الجمهور: أوال

وهو الثابت عن أصوليي املالكية والشافعية واحلنابلة يف مقابل تقسيم احلنفية، وقد 
 .، وسيأيت تعريف كل واحد منهما على حدة2جعلوا الداللة على قسمني؛ منطوق ومفهوم

 .تقسيم الحنفية: ثانيا

 :3وقد جعلوا األلفاظ من حيث داللتها على املعاين أربعة أقسام كاآليت

                                                           

م، 4991-ه4441، 4املكتب اإلسالمي، ط: حممد أديب صاحل، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، بريوت - 1
، (وما بعدها 421)أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، : مصطفى سعيد اخلن، (4/464)

 (.4/143)أصول الفقه اإلسالمي، : الزحيلي
 (.194)املرجع السابق، : حممد أديب صاحل - 2
، (وما بعدها 4/406)كشف األسرار، : ، البخاري(وما بعدها 4/216)أصول السرخسي، :  السرخسي - 3

، (وما بعدها 4/466)، حممد أديب صاحل، املرجع السابق، (وما بعدها 4/449)املغين يف أصول الفقه، : خلبازيا
 .(421)املرجع السابق، : مصطفى سعيد اخلن
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وهي ما سيق الكالم له وأريد به قصدا، ويُعلم قبل التأمل أن  :عبارة النص -1
 .ظاهر النص متناول له

النص  حكم غري مقصود وال سيق املقصود هبا داللة اللفظ على :إشارة النص -2
 .ولكنه الزم للحكم الذي سيق إلفادته، له

 .هي فهم غري املنطوق من املنطوق بسياق الكالم ومقصوده :داللة النص -3

الكالم على مسكوت عنه، يتوقف صدق الكالم أو داللة  :اقتضاء النص -4
 .صحته شرعا على تقديره

 .تعريف المنطوق لغة واصطالحا: الفرع الثاني

 .تعريفه لغة: أوال

 .1اسم مفعول من الفعل نطق ينطق نطقا ومنطقا، وهو يدل على الكالم :املنطوق

 .تعريفه اصطالحا: ثانيا

.2"املعن املستفاد من اللفظ من حيث النطق به :"عرّفه بعض األصوليني بأنه  

داللة اللفظ على حكم ذكر يف الكالم، ونطق به مطابقة أو ": ومما جاء يف تعريفه
 .3"تضمنا أو التزاما

من نفس النطق، دون : فاحلكم الثابت باملنطوق مستفاد من لفظ النّص ومبناه، أي
 .التفات إىل معقوله وروحه

 .أقسام المنطوق: الفرع الثالث

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(444-1/440)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(4/4119)الصحاح، : اجلوهري - 1
(40/114.) 

 (.1/411)الكوكب املنري، شرح : الفتوحي - 2
 (.4/194)تفسري النصوص، : حممد أديب صاحل - 3
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 :1صريح وغري صريح، بياهنما كما يلي، قسم اجلمهور املنطوق إىل قسمني

 .التضمن هو داللة اللفظ على احلكم بطريق املطابقة أو: المنطوق الصريح: أوال

 .من حيث هو متامه ى متام ما وضع لههي داللة اللفظ عل :فداللة المطابقة

 .هي داللة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه :وداللة التضمن

 .اللفظ على احلكم بطريق االلتزام هو داللة :المنطوق غير الصريح: ثانيا

هي داللة اللفظ على الزم خارج عن املعن املوضوع له اللفظ من  :وداللة االلتزام
 .االقتضاء، واإلشارة، واإلمياء: ثالثة طرق اوهلحيث هو الزمه، 

 .وداللة االقتضاء واإلشارة اشرتك فيها اجلمهور مع احلنفية، وقد سبق بياهنما

فهي أن يقرتن باللفظ وصف لو مل يكن للتعليل لكان  :أما داللة اإليماء والتنبيه
 .الكالم خاليا عن الفائدة

ما ال حيتمل التأويل، ويسّمى : وينقسم المنطوق باعتبار آخر إلى قسمين* 
الظاهر : ، فتحّصل منه أن املنطوق ثالثة أنواع2النّص، وما حيتمل التأويل، ويسّمى الظاهر

 .هذه الدالالت عند اإلمام املازريواملؤوَّل والنص، وفيما يلي حبث 

 .الظاهرب األصل العمل: المطلب الثاني

 .تعريف الظاهر: لفرع األولا

 .تعريف الظاهر لغة: أوال

                                                           

، (414-1/411)، شرح الكوكب املنري: ، الفتوحي(وما بعدها 1/411)شرح خمتصر املنتهى، : اإلجيي - 1
مصطفى سعيد ، (وما بعدها 4/194)، تفسري النصوص: ، حممد أديب صاحل(2/161)إرشاد الفحول، : الشوكاين

 .(وما بعدها 419)أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء،  :اخلن
 (.2/161)السابق،  صدرامل: الشوكاين - 2
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: الظاهر يف اللغة اسم فاعل من الفعل ظهر، وظهر الشيء يظهر ظهورا، فهو ظاهر
  .1إذا انكشف وبرز، والظاهر خالف الباطن

 .اصطالحاتعريف الظاهر : ثانيا

 :2رِّف الظاهر بعّدة تعريفات، ذكر بعضها املازري، ومن ذلكعُ 

 .ما احتمل معنيني، وهو يف أحدمها أظهر -

 .ما احتمل معنيني أو معاين غلب عرف االستعمال على أحدها -

اللفظ الظاهر ما دّل على معن بالوضع األصلي أو العريف، : "وعرّفه اآلمدي فقال
 .3"مرجوحا وحيتمل غريه احتماال

 .فالظاهر ما يتبادر إىل الذهن معناه مبجّرد مساعه، من غري حاجة إىل الّنظر والتأّمل

 .وجوب العمل بالظاهر: الفرع الثاني

الذي عليه علماء األمة قاطبة أن الظاهر من األدلة الشرعية، جيب العمل به واملصري 
إليه، وال جيوز العدول عنه إال بدليل أقوى منه، يصرف اللفظ عن ظاهره املتبادر منه إىل 

 .4املرجوح املعن

والقرآن على ظاهره، حىت تأيت داللة منه، أو سنة أو إمجاع : "‘قال الشافعي 
 .5"على باطن دون ظاهربأنه 

                                                           

 (.441)املصباح املنري، : ، الفيومي(1/414)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
البحر احمليط، : الزركشي ،(11)شرح تنقيح الفصول، : القرايف :وانظر أيضا. (101)إيضاح احملصول، : املازري - 2

 (.2/111)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(1/460)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(1/416)
 (.1/61)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 3
إحكام الفصول، : ، الباجي(211-4/212)الفقيه واملتفقه، : ، اخلطيب البغدادي(130)الرسالة، : الشافعي - 4

 (.4/111)السابق،  صدرامل: الشوكاين، (4/496)
 (.130)، املصدر السابق: الشافعي - 5
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الظاهر دليل شرعي جيب اتباعه والعمل به، بدليل إمجاع الصحابة : "وقال الزركشي
على العمل بظواهر األلفاظ، وهو ضروري يف الشرع كالعمل بأخبار اآلحاد، وإال لتعطلت 

 .1"غالب األحكام، فإن النصوص معوزة جدا، كما أن األخبار املتواترة قليلة جدا

، حيث ذكر أن الظاهر دليل من أدلة الشرع، ال يعدل ‘قّرره املازري وهذا ما 
أمر  ل به فيهاعنه إال بدليل أقوى منه، كما بني أن جمال العمل به يف الظنيات، وأن االستدال

وأما الظواهر فإنه يستدّل بها في الظنيات ال في : "، حيث قال2بني السلف جممع عليه
، وكل من مسع أخبارهم وتتّبع آثارهم علم منهم أهنم  السلفوذلك إجماع من ...القطعيات

ال يصّدهم عن ذلك  ×كانوا يستدّلون يف مسائل الفقه بظواهر القرآن، وأحاديث النيب 
 .3"أدىن احتمال يعرض يف الكالم

 .هذه القاعدةنماذج من الفروع المبنية على : الفرع الثالث

 .وإن لم يحصل إنزالوجوب الغسل من اإليالج : المسألة األولى

اختالف الصدر األول يف وجوب الغسل من جمّرد اإليالج من غري إنزال  ‘ذكر 
املين، وبني أن سبب اخلالف يف ذلك اختالف الظواهر، ومما جاء يف إجياب الغسل على 

، وذكر عن بعض 4(فقد وجب الغسل إذا جاوز اخلتان اخلتان: )×ذلك قول النيب 
ذه الظواهر حبمل النافية على غسل مجيع البدن، وصرف املثبتتة إىل الفقهاء أنه مجع بني ه

وأجيبوا عن هذا بأن الغسل ورد : "على هذا التأويل فقال ‘غسل بعضه، وقد اعرتض 

                                                           

 (.1/461)البحر احمليط، : الزركشي - 1
اإلمام : ، مراد بوضاية(111)، إيضاح احملصول، (4/4/201)، شرح التلقني، (1/122)املعلم، : املازري - 2

 (.661)املازري وآراؤه األصولية، 
 (.111)صول، إيضاح احمل: املازري - 3
، والرتمذي يف سننه، كتاب (11/21)، 24096: برقم، ’اإلمام أمحد يف مسنده عن عائشة  أخرجه - 4

باين يف صحيح اجلامع ل، وصححه األ(4/430)، 403: الطهارة، باب ما جاء إذا التقى اخلتانان وجب الغسل، رقم
 (.4/444)الصغري، 
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والمراد به الغسل المعهود المعروف، وهذا ظاهر اإلطالق هاهنا معرفا باأللف والالم، 
 .1"وال يعدل عنه إلى غيره إال بدليل

 .وعمل الصنائع في المسجد سؤال الطُّوافمنع : ة الثانيةالمسأل

ال وجدت، إمنا : )للذي نشد ضالته يف املسجد ×ففي تعليقه على قول النيب 

على ناشد الضالة في المسجد  × إنكاره: "‘قال  2(بنيت املساجد ملا بنيت له
إنما بنيت ): وقوله عليه السالم...يؤخذ منه منع السؤال من الطُّواف في المسجد

 .3"يدّل على منع عمل الصنائع فيها كالخياطة وشبه ذلك( المساجد لما بنيت له

 .بة على كل مسلم صام أو لم يصمزكاة الفطر واج :المسألة الثالثة

زكاة  ×فرض رسول اهلل : )جاء يف تعليقه على حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما
صاعا من شعري، على كل حرٍّ أو عبد، ذكر صاعا من متر، أو الفطر من رمضان على الناس 

فاحتج اختلف الناس يف زكاة الفطر؛ هل هي واجبة أم ال؟ : "قوله 4(أو أنثى من املسلمني
واحتج  ،[41:البقرة] [ں ڱ] :من قال بالوجوب بدخوهلا يف عموم قوله تعاىل

عن الصيّب إذ ال إمث  واختلف الناس أيضًا يف إخراجها (...َفرَض زكاة الفطر): أيضًا بقوله
لتها التطهري َوْهَو ال إمث وأن ع ،ال جتب عليه جنح إىل الطريقة اليت ذكرنا: فمن قال ،عليه
: ×وحجتنا على من مل يُوجبها يف مال الصيّب ما وقع يف بعض األحاديث من قوله ، عليه

 .5("على كل حّر أو عبد صغري أو كبري)

 .الهدي الواجباالشتراك في  :المسألة الرابعة

                                                           

 (.201-4/4/206)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.4/191)، 169: نشد الضالة يف املسجد، رقم، كتاب الصالة، باب النهي عن أخرجه مسلم يف صحيحه - 2
 (.4/449)املعلم، : املازري - 3
 .تقدم خترجيه - 4
 (.41-2/42)السابق،  صدرامل: املازري - 5
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 :1قولنياختلف الفقهاء يف االشرتاك يف اهلدي على 

 2جيوز االشرتاك يف اهلدي الواجب والتطوع سواء، وبه قال احلنفية :القول األول
 .4واحلنابلة 3والشافعية

 .5مينع االشرتاك يف اهلدي الواجب وجيوز يف التطوّع، وبه قال املالكية :القول الثاني

أن اهلدي الواجب ال جيوز فيه االشرتاك خبالف التطوع،  ‘يرى  :رأي المازري

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]: ألن الواجب هدي كامل كما يدّل عليه ظاهر القرآن يف قوله تعاىل

 .6إذا اشرتكوا مل يتقرب كل واحد منهم إال ببعض هدي، واجلماعة [496:البقرة][ 

 .السكنى للمطلقة البائن ثبوت: المسألة الخامسة

رجعي وبائن، فأما : الطالق على قسمني: "املسألة كما قال املازريصورة هذه 
الرجعي فال خالف أن على الزوج السكن والنفقة؛ لقدرته على ارجتاعها بغري اختيارها، وأما 

 :8، ومذاهب الفقهاء فيها ثالثة كاآليت7"البائن فاختلف فيها

 .9ثبوت السكن والنفقة، وهو قول أيب حنيفة :القول األول

 .2والشافعي 1ثبوت السكن دون النفقة، وبه قال مالك :القول الثاني

                                                           

 (.140-1/119)ذاهب العلماء، ماإلشراف على :ابن املنذر - 1
ن قصد بعضهم الفدية ، ومذهبهم اجلواز إذا كان اجلميع يريد الفدية، فإ(1/31)الفقهاء، حتفة : السمرقندي - 2

 .مل جيز وبعضهم اللحم
 (.413-4/411)املهذب، : الشريازي - 3
 (.433-2/431)الكايف، : ابن قدامة - 4
 (.2/411)النوادر والزيادات، : القريواين - 5
 (.2/404)املعلم، : املازري - 6
 (.413/ل)التعليقة، : ياملازر  - 7
 (.1/4410)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 8
 (.1/204)املبسوط، : السرخسي - 9
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 .3ليس هلا سكن وال نفقة، وبه قال أمحد :القول الثالث

مبذهب اإلمام مالك من أن املطلقة البائن هلا السكن  ‘أخذ  :رأي المازري
: ، فالسكن ثابتة هلا بظاهر اآلية، وهي قوله تعاىلإذا كانت غري حامل دون النفقة

هلا : وقال بعضهم: "‘، قال  [6:الطالق][  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]
، 4"واحتّج بآية السكنى على ظاهرهاالسكن وال نفقة هلا، وهو مذهب مالك وأصحابه، 

 .5"وحجة مالك أن إثبات السكنى مأخوذ من ظاهر القرآن: "وقال يف كتاب آخر

يؤخذ مما سلف نظريا وتطبيقيا أن رأي املازري يف الظاهر أن يعمل به على فالذي 
 .ظاهره، وال يُعدل عنه إىل غريه إال بدليل

 .ال يعدل عن الظاهر إال بتأويل صحيح: المطلب الثالث

 .هقسامتعريف التأويل، وأ: الفرع األول

 .ل لغة واصطالحايتعريف التأو  :أوال

تفسري ما : من الفعل آل يؤول إذا صار إليه، والتأويل تفعيل: التأويل في اللغة -1
 .6الرجوع والتصيري واملآل: يؤول إليه الشيء، فهو مبعن

اعلم أن التأويل مأخوذ من املآل الذي هو هناية الشيء : "وإليه أشار املازري بقوله
 .7"ومرجعه

                                                                                                                                                                      

 (.4/611)املعونة، : البغدادي - 1
 (.1/416)املهذب، : الشريازي - 2
 (.4/49)اإلقناع، : احلجاوي - 3
 (.413/ل)التعليقة، : املازري - 4
 (.2/204)املعلم، : املازري - 5
املصباح املنري، : ، الفيومي(460-4/419)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(4/4621)الصحاح، : اجلوهري - 6

(42.) 
 (.114)إيضاح احملصول، : املازري - 7
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ظاهره ن صرف اللفظ ع: عّرف األصوليون التأويل بأنه :التأويل في االصطالح -2
 .1إىل معن حيتمله بدليل

، 2"هو محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه مع احتماله له: "وعرّفه بعضهم فقال
 .وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد

هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر وأريد به املعن املرجوح ": واللفظ املؤّول
 .3"لدليل أو قرينة

 .أقسام التأويل: ثانيا

 .4صحيح وفاسد: م العلماء التأويل إىل قسمنيقسّ 

هو ما كان الدليل املستند إليه يف صرف اللفظ عن ظاهره إىل  :فالتأويل الصحيح
 .املعن الذي حيتمله صحيحا يف ذاته وليس يف ظن املؤوِّل، ويسمى أيضا القريب

الذي حيتمله وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره إىل املعن املرجوح : والتأويل الفاسد
 .مبا ليس دليال يف نفس األمر، وإمنا ظنه املؤوِّل دليال، ويسمى تأويال بعيدا

 .شروط التأويل: الفرع الثاني

 :5هي وحىت يقع صحيحا، مجلة من الشروط، للتأويل  جعل العلماء

                                                           

، (464-1/460)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(1/411)البحر احمليط، : الزركشي: انظر يف تعريفه - 1
 (.2/114)إرشاد الفحول، : الشوكاين

 (.1/66)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 2
 (.4/241)تفسري النصوص، : حممد أديب صاحل - 3
السابق،  صدرامل: ، الفتوحي(1/411)السابق،  صدرامل: ، الزركشي(1/66)السابق،  صدرامل: اآلمدي - 4

 (.242)مذكرة يف أصول الفقه، : ، الشنقيطي(2/114)السابق،  صدرامل: ، الشوكاين(1/460-464)
السابق،  صدرامل: ، الشوكاين(وما بعدها 1/441)السابق،  صدرامل: ، الزركشي(61)السابق،  صدرامل: اآلمدي - 5

 (.141-4/144)أصول الفقه اإلسالمي، : ، الزحيلي(2/119)
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الظواهر، فال جيري التأويل يف النّص وال  أن يكون اللفظ قابال للتأويل، وهذا خيصّ  -
 .اجململيف 

 .مال العرف أو عادة صاحب الشرععأن يكون التأويل موافقا لوضع اللغة، أو است -

 .أن يكون الدليل املستند إليه يف التأويل صحيحا -

 .أن يكون اللفظ حمتمال املعن الذي يؤوَّل إليه -

 .أن يكون الناظر املتأوِّل أهالً لذلك -

لفظ وكان  ×فإذا ورد عن النيب : "بقوله ‘وإىل هذه الشروط يشري املازري 
نصا ال احتمال فيه، فال شّك أنه ال يدفعه ظن يناقضه من جهة تأويل له، ألن التأويل إمنا 
يكون ألمر حمتمل، ويعّضد املتأوِّل تأويله احملتمل بعاضد، والنص ال احتمال فيه فيؤّول، 

ل املتأوِّل الكالم على معن فإذا تأوَّ ...فاحنصر األمر إىل أن التأويل إمنا يكون يف الظواهر
مع منه مبجّرد دعواه، فإن استدّل عليه سأخرج الكالم عن إفادته الظاهرة فيه، فإن ذلك ال ي

نظرنا يف الدليل عليه، ومقدار ما أفاد من الظن بصحته، ووازنّا بينه وبني الظن املستفاد من 
أراده، فإن كان الظن املستفاد من  ×السابق إىل النفس من جهة اللفظ أن النيب الظاهر 

ناحية اللفظ وظاهره أقوى وأغلب يف النفس وجب العمل به، وإن كان النظر اآلخر الذي 
 .1"أبداه املتأوِّل أقوى وأغلب رجع إليه، وإن تقابال وتوازنا حكم فيهما بأحكام ما يتعارض

ى االفرتاض، ولكن ال يسوغ احلكم يف التأويل، وبناؤه عل: "يف موضع آخر وقال
 .2"، من غري أن يعّضد برتجيح واستدالل من طرق الرتجيحويرتّسخ بالبال

املتأوِّل إذا أخرج الكالم بتأويله عن جمراه  اعلم أنه ال يسمع تأويل: "ال أيضاوق
املألوف يف اللسان، وعن الفصيح من اللغات، حىت يصري التأويل متعسفا مستكرها، يلحق  

 .1"الكالم وركيكهكالم صاحب الشرع بغّث 

                                                           

 (.444)إيضاح احملصول، : املازري - 1
 (.111)نفسه،  صدرامل - 2
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 .حكم التأويل: الفرع الثالث

أمر متفق عليه بني  -وعلى شروطه املذكورة  -العمل بالتأويل يف الفروع الفقهية 
وأما الظنيات الفقهيات فيستدّل بالظواهر : "، ويف هذا يقول املازري2علماء األمة قاطبة

ومذاهبهم تسويغ تأويل وكذلك أيضا قد علم من سريهم ...فيها، وذلك إمجاع من السلف
وحماجته عليها، حىت يتبني له أنه األقرب واألوىل  ، والنظر يف طرق تأويلهالظواهر ملن تأوهلا

 .3"ه بالكالمظنّ الذي خالف املعن 

وأّما االختالف يف فروع الدين ومَتَّسك كل صاحب مذهب بظواهَر من : "وقال أيضا
ليه مضى وع ،َفأمر ال بد ِمنه يف الّشرع ،وتأويله الظَّاِهر على خالف ما تأّوله صاحبه ،القرآن

 .4"السلف وانقرضت األعَصار

أما إذا كان التأويل بعيدا فإنه يرّده وال يعمل به، كما جاء يف مسألة خيار اجمللس، 
املقصود باملتبايعني ه افرتاق األقوال، أو يكون الكية لالفرتاق بأنفقد أجاب عن تأويالت امل

وهذه التأويالت عندي ال ": ، وحنوها من التأويالت اليت ذكرها، حيث رّدها بقولهاملتساومني
 .5"يصّح االعتماد عليها

 .تأويلنماذج من الفروع المبنية على قاعدة ال: الفرع الرابع

 .العيد إال من عذرصالة ال تسقط الجمعة ب :المسألة األولى

اختلف الفقهاء فيما لو اجتمع يف يوم واحد عيد ومجعة، هل جيزئ العيد عن اجلمعة 
 :6ثالثة أقوالأم ال؟ على 

                                                                                                                                                                      

 (.133)، إيضاح احملصول: املازري - 1
 (.2/116)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(1/419)البحر احمليط، : الزركشي - 2
 (.111)السابق،  صدرامل: املازري - 3
 (.1/122)املعلم، : املازري - 4
 (.2/211)نفسه،  صدرامل - 5
 (.491-4/496)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 6
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إذا اجتمع عيد واجلمعة فاملكلف خماطب هبما مجيعا، العيد على أنه  :القول األول
 .2واملالكية 1فرض، وال ينوب أحدمها عن اآلخر، وهو قول احلنفية اسنة، واجلمعة على أهن

جيوز التخلف عن اجلمعة ألهل البوادي ممن شهد العيد دون أهل  :القول الثاني
 .3األمصار، وهو قول الشافعي

من شهد العيد سقطت عنه اجلمعة وجيب عليه الظهر، وبه قال  :القول الثالث
 .4أمحد

مبذهب مالك، فال تسقط اجلمعة بصالة العيد، وما ورد  ‘أخذ  :رأي المازري

اجتمع عيدان يف يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من : )×يف احلديث من قول النيب 
ذكر أنه غري مراد ظاهره، وإمنا القصد منه التخلف لعذر،  5(اجلمعة، وإنا جممعون إن شاء اهلل

ف يف اجلمعة ملن أرخص التخل ×وكذلك إن تعلق املخالف بأنه : "لعذر، حيث قال
 :، أي6"فإن ذلك لمعنى اقتضاهشهد صالة العيد من أهل القرى اخلارجة عن املدينة، 

 .لعذر اقتضى التخلف عن اجلمعة، وليس لشهود العيد

 .الخيل حكم زكاة: المسألة الثانية

 :7اختلف الفقهاء يف وجوب الزكاة يف اخليل على قولني

                                                           

 (.1/41)رد احملتار، : ابن عابدين - 1
 (.4/469)املعونة، : البغدادي - 2
 (.2/146)األم، : الشافعي - 3
 (.4/104)اإلقناع، : احلجاوي - 4
، 4144: ، أبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب إذا اجتمع العيدان يف يوم، رقمأخرجه ابن ماجه يف سننه - 5

، (2/299)، 4011: ب اجلمعة، باب إذا وافق يوم اجلمعة يوم عيد، رقم، أبواوأبو داود يف سننه، (2/144)
، وصححه األلباين (1/444)، 6231: ، كتاب صالة العيدين، باب اجتماع العيدين، رقموالبيهقي يف السنن الكربى

 (.2/301)يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته، 
 (.4/1/942)شرح التلقني، : املازري - 6
 (.2/194)ية اجملتهد، بدا: ابن رشد - 7
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 .1وجوب الزكاة يف اخليل، وبه قال احلنفية :القول األول

 .على أن ال زكاة فيها 4واحلنابلة 3والشافعية 2اجلمهور من املالكية :القول الثاني

وما تعّلق به فيها،  واجبةمذهب اجلمهور أن ال زكاة  ‘مذهبه  :رأي المازري

فمحمله  5(ومل ينس حق اهلل يف ظهورها وال يف رقاهبا: )يف اخليل ×احلنفية من قول النيب 

 ،يصح أن يجعل ذلك على غير الزكاة :فنقول: "‘فمحمله على غري الزكاة، قال 
وقد يقع ذلك على  ،يحتمل أن يكون المراد بذلك الحمل عليها في سبيل اهلل: وقد قيل

 .6"حالة يتعني على مالكها ذلك فيها

 .جواز االهتمام بالشِّعر إذا لم يغلب على القلب :الثالثةالمسألة 

ألن ميتلئ جوف : )قال ×أن النيب  ÷هريرة أيب حديث على  فعند تعليقه
، ذكر تأويل من تأّوله بأنه خاّص هبجاء النيب 7(أحدكم قيحا يريه، خري من أن ميتلئ شعرا

و كان شطر بيت، ، وعّقب عليه بأن ذلك غري مراد، لكون هجائه عليه السالم كفرا ول×
ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه : "مث بنّي وجه تأويل احلديث بقوله

فإذا   ،عر كانفيكون الغالب عليه من أي الشِّ  ،فيشغله عن القرآن وعن ذكر اهلل عّز وجلّ 
 .8"كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس جوف هذا عندنا بممتلىء من الشعر

                                                           

حتفة : السمرقندي :، انظرذكرانا وإناثا معدة للدر والنسل مذهب احلنفية وجوب الزكاة فيها إذا كانت سائمة - 1
 (.4/290)الفقهاء، 

 (.409-2/403)النوادر والزيادات، : القريواين - 2
 (.1/494)احلاوي الكبري، : املاوردي - 3
 (.2/91)الكايف، : ابن قدامة - 4
 (.2/630)، 931: ، كتاب الزكاة، باب إمث مانع الزكاة، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 5
 (.2/46)املعلم، : املازري - 6
، كتاب األدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر حىت يصده عن أخرجه البخاري يف صحيحه - 7

 (.4/4169)، 2213: ، كتاب الشعر، رقمهومسلم يف صحيح، (40/143)، 6411: ذكر اهلل، رقم
 (.1/496)السابق،  صدرامل: املازري - 8



324 
 

أن املازري يرى يف اللفظ الظاهر، وجوب العمل به على ظاهره، وال  وهبذا يتبني
يعدل عنه إال بقرينة ودليل، فإذا تعّضد هذا التأويل بدليل صحيح ُعمل به، وإن ُعدم الدليل 

 .الصحيح كان التأويل فاسدا مردودا

 .داللة النص: المطلب الرابع

 .تعريف النص: الفرع األول

 .تعريفه لغة: أوال

مسيت منّصة  ، واملراد به االرتفاع والظهور، ومنهيف اللغة مصدر للفعل نصَّ  النصّ 
 .1يها وظهورها على أعني النساء ، ونّص احلديث إىل فالن رفعه إليهالعروس الرتفاعها عل

 .تعريفه اصطالحا: ثانيا

هو اللفظ الكاشف ملعناه الذي يفهم املراد به من غري احتمال، : "عرفه املازري بقوله
 .2"بل من نفس اللفظ

ما يفهم املراد منه على وجه ال احتمال : وذكر أيضا من حدوده عند أهل األصول
 .3فيه

هو اللفظ الدال على احلكم بصرحيه على وجه : وذكر من تعريفات األصوليني للنص
 .4ال احتمال فيه

 .فالنّص ما يثبت به احلكم صراحة من غري احتمال

 .حكم النص: الفرع الثاني

                                                           

 (.1/116)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(1/4013)الصحاح، : اجلوهري - 1
 (.101)إيضاح احملصول، : املازري - 2
: ، القرايف(2/24)املستصفى، : ، الغزايل(4/413)العدة، : أبو يعلى: وانظر يف ذلك(. 101)نفسه،  صدرامل - 3

 (.11-16)شرح تنقيح الفصول، 
 (.106)السابق،  صدرامل: املازري - 4
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الذي يذكره األصوليون يف حكم النص أن ُيصار إليه، ويعمل مبدلوله قطعا، وال 
 .1؛ إذ ال احتمال فيهيعدل عنه إال بنسخ

واملعن فيه أظهر : "، فقالى داللة وأوضح من الظاهر املازري أن النص أقو وقد بنّي 
وأنه ال يتطّرق إليه التأويل؛ ألجل أن املعن ال ترّدد  ،2"منه يف املعاين املستفادة من الظواهر

فيه وال إشكال، وهذا ما جيعل العمل مبدلوله واجبا، واملصري إليه متعينا، وأنه يستدل به يف 
الشرعيات الظنيات مطلقا، ويف القطعيات إذا كانت النصوص قطعية، كالقرآن والسنة 

لنظر يف التقدمة والرتجيح بينها من ناحية املراتب، املتواترة، وعمل الفقيه يف النصوص إمنا با
 .3وليس من ناحية التأويل

 .نماذج من الفروع المبنية على قاعدة النص: الفرع الثالث

 .صالة الوتر سنة غير واجبة :المسألة األولى

 :4اختلف الفقهاء يف وجوب صالة الوتر على قولني

 .5صالة الوتر واجبة، وهو قول احلنفية :القول األول

 .8واحلنابلة 7والشافعية 6صالة الوتر سنة غري واجبة، وهو قول املالكية :القول الثاني

 .8واحلنابلة

                                                           

شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(4/11)كشف األسرار، : ، البخاري(246)روضة الناظر، : ابن قدامة - 1
 (.4/241)تفسري النصوص، : مد أديب صاحل، حم(1/430)

 (.101)، إيضاح احملصول: املازري - 2
 (.111-114)نفسه،  صدرامل - 3
 (.4/241)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 4
 (.4/204)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 5
 (.4/439)النوادر والزيادات، : القريواين - 6
 (.4/410)روضة الطالبني، : النووي - 7
 (.2/462)اإلنصاف، : املرداوي - 8
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: ‘، قال هور الفقهاء من أنه سنة غري واجبهو على رأي مج :رأي المازري
تعاىل عنه  ل به عبادة بن الصامت رضي اهللعلى نفي الوجوب مبا استد وأما مالك فاستدلّ "

وات كتبهم اهلل يف مخس صل): على إنكار قول من قال بالوجوب بقوله عليه الصالة والسالم
فحصر فرض  .احلديث 1(هبن كان له عند اهلل عهد أن يدخله اجلنة ـىفمن وفّ  ،اليوم والليلة

ة سادسة واجبة لن ولو كانت صال ،وجعل مثرة الوفاء هبن دخول اجلنة ،الصلوات يف مخس
 (مخس صلوات): لألعرايب ملا سأله عن الصالة فقال ×وقد قال  ،هذا احلصر يصح
في أن ال يجب عليه  وهذا نصّ  ،2(إال إن تطوع.. ال ): هل علي غريهن؟ فقال: فقال

 .3"عوأن ما زاد عليهن تطوّ ، غيرهن

 .ال يجزئ ذبح األضحية قبل صالة اإلمام وذبحه: المسألة الثانية

ذبح األضحية ال جيزئ إن وقع قبل الصالة، واختلفوا يف إجزائه اتفق الفقهاء على أن 
 :4إن وقع بعد الصالة وقبل ذبح اإلمام على قولني

، إال أن يؤخر تأخريا ال جتزئ األضحية إن وقعت قبل ذبح اإلمام :القول األول
 .5، وبه قال مالكيتعّدى فيه

ال يتقيد بذبح اإلمام، وجتزئ األضحية إذا وقعت قبل ذحبه، وبه قال  :القول الثاني
 .3وأمحد 2والشافعي 1األئمة الثالثة، أبو حنيفة

                                                           

، وابن ماجه يف سننه، (11/166)، 22691: أمحد يف مسنده من حديث عبادة بن الصامت، رقم أخرجه - 1
، (2/403)، 4404: أبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف فرض الصلوات اخلمس واحملافظة عليها، رقم

، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (2/160)، 4420: فيمن مل يوتر، رقم ، أبواب الوتر، بابوأبو داود يف سننه
 (.4/641)الصغري وزيادته، 

ومسلم يف ، (4/406)، 46: تاب اإلميان، باب الزكاة من اإلسالم، رقم، كأخرجه البخاري يف صحيحه - 2
 (.4/40)، 44: ، كتاب اإلميان، باب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم، رقمصحيحه

 (.4/4/161)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.2/4419)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 4
 (.4/169)مواهب اجلليل، : احلطاب - 5
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، من أنه ال جيزئ الذبح قبل صالة اإلمام مبذهب مالك ‘أخذ  :رأي المازري
 وذحبه، ما مل يؤخر تأخريا يتعّدى فيه، والدليل على ذلك ما جاء عن جابر بن عبد اهلل

يوم النحر باملدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النيب  ×ى بنا النيب صلّ : "قال ÷

من كان حنر قبله أن يعيد بنحر آخر، وال ينحروا حىت ينحر  ×قد حنر، فأمر النيب  ×

ألنه أمر باإلعادة من حنر قبله  ؛وهذا نّص في مذهب مالك: "، قال املازري4"×النيب 
فدلَّ على أّن هذا  ،رواوذكر أهنّم ظنوا أنه عليه الّسالم حنر فلهذا حن ،وهنى عن الّنحر قبله

 .5"وهذا يؤّكد ما قاله مالك ،مشهور عندهم ومل يعذرهم لظّنهم وغلطهماحلكم 

 .حرمة تناول لحوم الحمر اإلنسية :المسألة الثالثة

 رسولأن ": ن عمر رضي اهلل عنهمااب حديثجاء يف منع أكل احلمر األهلية فمما 
املذهب عندنا على : "‘، قال املازري 6"هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية ×اهلل 

فمن قال بالتحرمي تعلق  ،وقيل بالَكَراهية املغلظة ،فقيل بالّتحرمي ؛قولني يف احلمر اإلنسية
، فيكون هذا النّص مؤّكًدا لظاهر القرآن ،وهو نّص في بابه ،باحلديث املذكور فيه التحرميُ 

، [3:النحل][  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]: قوله عّز وجلّ وهو 
يه سبحانه وذكر وجه املنة به على و كان أكلها مباحا لَنبَّه علول فذكر املنافع اليت ذكرها هلا

ما وقع من االضطراب بني الّصحابة  :ووجه القول بالكراهية ،عباده كما ذكر غريه من املنافع
                                                                                                                                                                      

: السمرقندي :، انظرالقرى فلهم أن يذحبوا بعد الفجر مذهب أيب حنيفة اشرتاط الصالة ألهل األمصار، أما أهل - 1
 (.1/31)حتفة الفقهاء، 

: ، انظرتني، سواء صلى اإلمام أم مل يصلّ الشافعي أن الذبح جيزئ مبضي مقدار الصالة بركعتني وخطبمذهب  - 2
 (.4/412)املهذب، : الشريازي

، هامضي قدر بعد م وخطبته، ولغريهم صالة اإلمامضي  عددأ ببيذبح ألهل األمصار مذهب أمحد أن وقت ال - 3
 (.490-2/439)الكايف، : ابن قدامة :انظر
 (.1/4111)، 4964: ، كتاب األضاحي، باب وقتها، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 4
 (.1/33)املعلم، : املازري - 5
، (9/614)، 1124: ، كتاب الذبائح والصيد، باب حلوم احلمر اإلنسية، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 6

 (.4113)، 4916: ، كتاب الصيد، باب حترمي أكل حلم احلمر اإلنسية، رقمومسلم يف صحيحه
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 ،االضطراب يف عّلة الّنهي هل ألهنا مل ختّمس فلما رأى بعض أصحابنا هذا...يف هذا الّنهي
ألّن هذه العلل  ؛قالوا بالكراهة املغلظة دون الّتحرمي ،أو من أجل جّوال القرية ،أو ألهنّا فنيت

لو كانت هذه عّلة : قد تذهب فيذهب الّتحرمي بذهاهبا، ولكن يبقى على هذا سؤال يقال
بل هذا يشري إىل  ،ا روجع إىل غسلهاّـ دل عنه ملاء القدور وكسرها وال عالتحرمي ملا أمر بإكف

 .1"ما وقع يف الطريق األخرى يف قوله فإهنّا رجس أو جنس

 .إعتاق األقارب من ذوي الرحم إذا ُملكوا: المسألة الرابعة

ال جيزي ولٌد والداً : )×قول النيب يف  ÷حديث أيب هريرة فعند تعليقه على 

 ؛اختلف الناس يف عتق األقارب إذا ُملكوا: "‘قال  2(فيعتقهإال أن جيده مملوكا فيشرتيه 
فأما تعلق من  ...4وتعلقوا هبذا احلديث، وأثبته مُجهور األُمة ،3فأنكره مجلة بعض أهل الظاهر

أنّه ملا أضاف العتق إىل الولد : وتقديره (إاّل أن يشرتيَه فُيعِتَقه): من أنكر العتق أصال بقوله
وحَمْمله  ،فإن هذا ال حجة هلم فيه ،ينفي عتقه عليه َجبـْرًا وذلك ،يكون باختياره اقتضى أنْ 

فأضاف العتق إليه ملا كان عن أمر يكتسبه ويفعله، وهو  ،عندنا على أنه يُعَتق باشرتائه
 .الشراء

من َمَلك َذا ): قال × ئي وأبو داود عن مَسُرة أن النيبج الرتمذي والنساوقد خرّ 
وهذا يمنع من التعلُّق بالحديث الذي  ،(ذاَت حمرم)وعند الرتمذي  ،5(حْمَرٍم فهو حر  َرِحٍم 

 .1"ألنَّ النصوص أولى من الظواهر ؛ولو كان األظهُر في معناه ما قدروه ،ذكروه
                                                           

 (.13-1/11)، علمامل: املازري - 1
 (.2/4443)، 4140: ، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه - 2
ابن حزم،  :لك، بل ال بد من أن يعتقه املالك، انظرمذهب أهل الظاهر يلزمه العتق، لكن ال يعتق مبجّرد امل - 3

 (.201-9/200)احمللى، 
، (4/410)الكايف، : ابن قدامة، (1/69)املبسوط، : السرخسي، (43/14)احلاوي الكبري، : املاوردي: انظر - 4

 (.414-44/410)رية، الذخ: القرايف
، أبواب العتق، وابن ماجه يف السنن، (11/111)، 20221: أمحد يف مسنده عن مسرة بن جندب، رقم أخرجه - 5

، كتاب العتاق، باب فيمن وأبو داود يف سننه، (1/166)، 2124: العتق، باب من ملك ذا رحم حمرم فهو حر، رقم
، كتاب األحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم والرتمذي يف سننه، (6/31)، 1949: ملك ذا رحم حمرم، رقم
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وجب أن يقّدم على حديث أيب هريرة، وندرك مما سبق فحديث مسرة نّص يف بابه ف
ليس على الظاهر يف االحتجاج، وأنه جيب العمل مبدلوله و نظريا وتطبيقيا، أن النص مقّدم 

 .بنسخيعدل عنه إال وال  للتأويل فيه جمال،

نماذج من الفروع المبنية على دالالت االقتضاء واإلشارة : المطلب الخامس
 .واإليماء

 .من الفروع المبنية على داللة االقتضاء: الفرع األول

 .المتخّلف عن الجماعةصحة صالة الفّذ  :المسألة األولى

فمعلوم : "2(ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد) :قا على حديثمعلِّ  ‘قال 

ال يكذب،  ×قطعا أن جار املسجد قد يصلي يف غري املسجد، ومعلوم قطعا أن النيب 

لم يرد ظاهر ما اقتضاه  × فيخرج من هذا أن النبيفيخرب عن واقع أنه مل يقع، 
قد بنّي ، مث ذكر أن املقّدر مرتدد بني نفي اإلجزاء ونفي الكمال، و 3"النطق، بل أراد غيره

وأجيب عن هذا بأنه حممول على تقدير ال : "املقتضى املراد يف كتاب آخر فقال ‘
 .فيها شيء من الفضلوذلك لقرينة هي أن صالة الفذ  4"صالة له كاملة

                                                                                                                                                                      

: اب العتق، باب من ملك ذا رحم حمرم، رقم، كتوالنسائي يف السنن الكربى، (1/613)، 4161: حمرم، رقم
 (.6/469)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (1/44)، 4331

 (.212-2/214)، املعلم: املازري - 1
ابن أيب وقد أخرجه  ،عن أيب هريرة والصحيح أنه موقوف يروى هذا احلديث مرفوعا وموقوفا عن علي ومرفوعا - 2

يف  عبد الرزاقو ، (4/101)، 1469: ، من قال إذا مسع املنادي فليجب، رقم، كتاب الصلواتيف املصنف شيبة
سنن الدارقطين، كتاب : ا يفع، وورد مرفو (4/491)، 4941: ، كتاب الصالة، باب من مسع النداء، رقممصنفه

للبيهقي، السنن الكربى و ، (2/292)، 4111: الصالة، باب احلث جلار املسجد على الصالة فيه إال من عذر، رقم
، 4941: مجاع أبواب فضل اجلماعة والعذر برتكها، باب ما جاء من التشديد يف ترك اجلماعة من غري عذر، رقم

 (.2/214)، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل، (1/34)
 (.211)إيضاح احملصول، : املازري - 3
 (.1/2/106)شرح التلقني، : املازري - 4
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 .نهالمفلس في دي   ةؤاجر م :المسألة الثانية

 1اختالف الفقهاء يف مؤاجرة املفلس يف دينه، وأن مذهب أيب حنيفة ‘ذكر 
ومجاعة من الفقهاء، وتعّلقوا مبا روي عن  4منع ذلك، وخالفهم أمحد 3والشافعي 2ومالك
وهذا الحديث ال بد للمخالف أن يضمر فيه : "، قال5(أنه باع حرّا يف دينه) ×النيب 

 ،وإذا ثبت االفتقار إىل إضمار، أن احلر ال تباع رقبته يف الدين وقع االتفاق على إذ ،إضمارًا
ولنا نحن أن نضمر أنه أراد ، باع منافعه: أنه أراد (باع حرا يف دينه) :فأضمروا هم يف قوله

وحنن ال مننع  ،ون رضي احلر بأن يؤاَجر يف الدينميكن أن يك: وأيًضا فإنا نقول ،باع ماله: به
حلر، وإمنا خنالف من ذكرنا مذهبه يف أنه ال جيرب على ذلك إذا من ذلك إذا رضي هبا ا

 .6"امتنع

 .من الفروع المبنية على داللة اإلشارة: الفرع الثاني

 .ثر الحيض خمسة عشر يوماأك: المسألة األولى

 :7اختلف الناس يف أكثر أيام احليض على قولني

 .8أكثر احليض عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة :القول األول

 2والشافعية 1أكثر أيام احليض مخسة عشر يوما، وهو قول املالكية :القول الثاني
 .3واحلنابلة

                                                           

 (.20/90)، املبسوط: السرخسي - 1
 (.1/11)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 2
 (.2/442)املهّذب، : الشريازي - 3
 (.132-6/134)املغين، : ابن قدامة - 4
، 44212: ، كتاب التفليس، باب ما جاء يف بيع احلر املفلس يف دينه، رقمأخرجه البيهقي يف السنن الكربى - 5

 (.1/261)الغليل، ، وصححه األلباين يف إرواء (6/31)
 (.1/4/134)شرح التلقني، : املازري - 6
 (.4/441)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 7
 (.4/11)حتفة الفقهاء، :  السمرقندي - 8
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مبذهب اجلمهور، فأكثر احليض عنده مخسة عشر يوما،  ‘أخذ  :رأي المازري
وقال أبو حنيفة أكثره عشرة  ،أكثر الحيض فإنه خمسة عشر يوًما أما: "ويف ذلك يقول

فلو كان أكثر  ،4بأنها تترك الصالة نصف دهرها المرأة × ودليلنا وصفه ،أيام
دهرها فدل  ،الحيض أقل من خمسة عشر يوًما لم تكن تاركة للصالة إال أقل من نصف

 .5"ذلك على صحة ما قلناه

 .ال زكاة في الخصروات: المسألة الثانية

 :6اختلف الفقهاء يف زكاة اخلصروات على قولني

 .7جتب الزكاة يف اخلضروات، وبه قال احلنفية :القول األول

 9والشافعية 8ال جتب الزكاة يف اخلضروات، وبه قال املالكية :القول الثاني
 .10واحلنابلة

أن الزكاة ال جتب يف اخلضروات، واستدل لذلك بقول  ‘يرى  :رأي المازري

، فاحلديث وإن ورد يف بيان نصاب الزكاة 1(ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة: )×النيب 
                                                                                                                                                                      

 (.4/12)املعونة، : البغدادي - 1
 (.243-4/241)روضة الطالبني، : النووي - 2
 (.4/133)املغين، : ابن قدامة - 3
: ين يف النساء فأخربهاالذي ُروي فيه أنه عليه السالم قال للمرأة اليت سألته عن نقصان الديريد بذلك احلديث  - 4

والذي يف الصحيحني  ،ال أصل له هبذا اللفظ": ظ ابن حجر، قال عنه احلاف(طر دهرها ال تصليشكن ا متكث إحد)
أبو : أحاديث الرافعي الكبري، حتقيق التلخيص احلبري يف ختريج: ابن حجر: انظر. "(متكث الليايل ال تصلي: )وغريمها

 (.4/231)م، 4991-ه4446، 4مؤسسة قرطبة، ط: عاصم حسن بن عباس قطب، مصر
 (.4/4/111)شرح التلقني، : املازري - 5
 (.2/199)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 6
 (.2/101)بدائع الصنائع، : الكاساين - 7
 (.4/246)، قباسلا ردصملا: البغدادي - 8
 (.1/219)احلاوي الكبري، : املاوردي- 9

 (.2/412)الكايف، : ابن قدامة - 10
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الزكاة إال أنه يفهم منه بطريق اللزوم العقلي عدم وجوب الزكاة يف اخلضروات، ألنه ذكر فيه 
يف : قال بعض العلماء: "الوسق وهو الكيل، واخلصروات ليست مما يكال، هلذا قال املازري
 .2"لحديث األوسق إشارة إىل أن ال زكاة يف اخلضر؛ إذ ليست مما يكا

 .من الفروع المبنية على داللة اإليماء والتنبيه: الفرع الثالث

 .وجوب إزالة النجاسة :المسألة األولى

أهل املذهب يف التعبري عن إزالة النجاسة هل هي فرض أو اختالف  ‘ذكر 
سنة؟ مث فّسر اخلالف يف ذلك وأنه راجع إىل طريق الوجوب ال إىل نفس الوجوب، وذكر أن 

إهنما ليعذبان، وما يعذبان : )يف صاحيب القربين ×به على الوجوب قول النيب مما يستدل 
، قال 3(يف كبري، أما أحدمها فكان ال يسترت من بوله، وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة

، فنّبه يف هذا احلديث إىل أن عدم االستتار 4"والعذاب ال يكون إال يف ترك واجب: "املازري
 .والعذاب ال يرتتب إال على ترك واجب أو فعل حمرم من البول سبب العذاب،

 .يمنع الربا في المآل كما يمنع في الحال :المسألة الثانية

اضل ممنوع فإن التف ،وأما الرطب والبسر والتمر: "يف بيع الرطب بالتمر ‘قال 
والتمر ذلك الرطب بالرطب، وك ،بسر بالبسر متفاضاًل فيمنع بيع ال؛ يف بيع شيء منها بنوعه

 .بالتمر

املنع منه  1والشافعي 5الكمذهب م ،لرطب بالتمر فقد اختلف الناس فيهوأما بيع ا 
وسبب هذا ، جواز البيع إذا متاثال يف الكيل 2ومذهب أيب حنيفة ،وإن متاثال يف الكيل

                                                                                                                                                                      

 .تقدم خترجيه - 1
 (.2/1)املعلم، : املازري - 2
ومسلم يف ، (4/143)، 243: ، كتاب الوضوء، باب ما جاء يف غسل البول، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه - 3

 (. 4/240)، 292: رة، باب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه، رقمها، كتاب الطصحيحه
 (.4/2/411)شرح التلقني، : املازري - 4
 (.460-2/419)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 5
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 (؟أينقص الرطب إذا يبس"): سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ×االختالف أن النيب 

م إليهم منع الربا في التمر في على أنه قدّ  × فنّبه ،3("فال إذن): الق ،نعم: قالوا
وقد علموا أن الرطب بالتمر، إذا بيع أحدمها  ،، فكذلك ينبغي أن يعتبر في المآلالحال

ونقصه يف املكيل  باآلخر مثاًل مبثل، فإن الرطب إذا جّف نقص عن مقدار التمر يف الكيل،
فيكون األصُل المنَع إال ما استثناه ...موجود يف حال العقدقد كأنه نقص عاحلادث بعد ال

دليل، ولم يستثن الدليل إال ما تساوى في الحال والمآل، على ما أفاده تنبيهه عليه 
 .4"(أينقص الرطب إذا جفّ )السالم 

ية؛ أن اإلمام املازري ا من الناحيتني األصولية والتطبيقوعليه فاملستفاد مما سبق مجيع
، صريح وغري صريح، وتثبت عنده األحكام بكل طرق يع ما يستفاد من النطقيأخذ جبم

يل ، فيعمل بالظاهر على ظاهره، وال يعدل عنه إال بتأو الداللة، مطابقة وتضمنا والتزاما
 .م النّص لقوته وظهورهصحيح ملجئ، وإن قابله نّص َقدَّ 

                                                                                                                                                                      

 (.2/11)املهذب، : الشريازي - 1
 (.42/431)املبسوط، : السرخسي - 2
 .تقدم خترجيه - 3
 (.291-2/4/294)شرح التلقني، : املازري - 4
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 .بناء الفروع على قواعد المفهوم: المبحث الثالث

 من نفس النطق: األلفاظ قوالب للمعاين، ومدلوالهتا تعرف بأحد طريقني: تمهيد
الذي يفهم من جمّرد السكوت الالزم  ،وفحواه سكوته أو من، إيراد ذلك ومبناه، وقد سبق

ويف هذا املبحث دراسة لقواعد املفهوم عند اإلمام املازري  ما يعرف بداللة املفهوم، وهوله، 
 :املطالب اآلتية من خالل، واستنباط األحكام على وفقها، حجيتهامن حيث 

 .تعريف المفهوم وأقسامه: المطلب األول

 .تعريف المفهوم لغة واصطالحا: الفرع األول

 .تعريف المفهوم لغة: أوال

حسن : الفهم، وهو ِعلم الشيء ومعرفته، والفهماملفهوم يف اللغة اسم مفعول من 
 .1تصّور املعىن وجودة استعداد الذهن لالستنباط

 .تعريف المفهوم اصطالحا: ثانيا

 :اختلفت عبارات األصوليني يف حتديد معىن املفهوم، ومما جاء يف ذلك

اسم جلنس ما يفهم من : ما ذكره املازري عن بعض األصوليني من أن املفهوم -
 .2م من ي ر ناحية نطقهالكال

 .3"ما فهم من اللفظ يف ي ر حمل النطقوأما املفهوم ف: "عرّفه اآلمدي بقولهو  -

املفهوم هو داللة لفظ املنطوق على حكم املسكوت : "وعرّفه القرايف فقال -
 .4"التزاما

                                                           

املعجم : ، جممع اللغة العربية(21/454)لسان العرب، : ، ابن منظور(4/454)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.1/404)الوسيط، 

 (.333)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.3/44)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 3
 (.3/2344)نفائس األصول، : القرايف - 4
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فظ على حكم مل يذكر يف الكالم ومل ينطق داللة الل: "ن أن يقال يف تعريفهوميك
 .1"به

فاحلكم املستفاد هبذه الداللة مل يتوّصل إليه بنظم اللفظ ونطقه، وإمنا ُعرف مبا ُفِهم 
 .من هذا امللفوظ

 .أقسام المفهوم: الفرع الثاني

إذا كان املفهوم عند األصوليني ما دل عليه اللفظ يف ي ر حمل النطق، فإن هذا املعىن 
وإن كان الثاين فإن كان األول فهو مفهوم املوافقة،  إما أن يوافق ما نُِطق به، وإما أن خيالفه،

 ثالثةة، وقد أشار املازري إىل أن بعض األصوليني قّسموا املفهوم إىل فهو مفهوم املخالف
واختلفت طرائق األصوليني يف ": يقول يف ذلكو ، انقسامه إىل اثنني ‘ حأقسام، ورجّ 

، فمنهم من يرى أن املفهوم اسم جلنس االصطالح على العبارة عن أنواع ما يفهم من الكالم
 :ما يفهم من الكالم من ي ر ناحية نطقه، ولكن هذا اجلنس أنواع

فمن املفهوم ما يدّل على أن املسكوت عنه موافق حلكم النطق من جهة التنبيه 
 .بالنطق على ما هو أوىل

 ومنه ما يدل على أن املسكوت عنه خمالف للمنطوق به يف احلكم، فما كان من
 ...املسكوت عنه موافقا للمنطوق به مسي فحوى، وما كان خمالفا للمنطوق به مسي دليال

، ومن األصوليني من سلك مسلك هؤالء يف هذا االصطالح، وزاد قسما ثالثا فسّماه حلنا

[  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]: وهو ما علم من احملذوفات املقّدرة بلفظ، كقوله تعاىل

وعندي أن األولني : "، مث قال2"فضرب: طعا أن هاهنا حمذوفا وهو، فمعلوم ق[33:الشعراء]
ّد هذا قسما ثالثا كما صنع هؤالء؛ ألجل أن الغرض من علم األصول إمنا مل يتشايلوا بع

 .3"تعليم أصول مآخذ األحكام، واألحكام متحققة فيما مسيناه فحوى، وفيما مسيناه دليال
                                                           

 (.2/541)تفس ر النصوص، : حممد أديب صاحل - 1
 (.334-333)، إيضاح احملصول: املازري - 2
 (.334)املصدر نفسه،  - 3
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، ومسّاه أيضا مفهوم موافقة :فالذي يؤخذ من كالم املازري السابق أن املفهوم قسمان
، ومسّاه دليل اخلطاب، وسيأيت تعريف ومفهوم مخالفةفحوى اخلطاب، ومعقول اخلطاب، 

 .وأنواع كل واحد منهما يف مطلب مستقلّ 

 .فقة؛ أنواعه وحجيتهمفهوم الموا: المطلب الثاني

 .مفهوم الموافقة تعريف: أوال

تقاربا : مصدر للفعل وافق الشيُء ي ره يوافقه موافقة، أي :الموافقة في اللغة
 .1وتالءما، فاملوافقة املقاربة واملالءمة

أن يكون املسكوت  هو -كما عرّفه املازري   - :في االصطالح مفهوم الموافقةو 
معقول ب عّّب عنه، و 2هو أوىلمن جهة التنبيه بالنطق على ما عنه موافقا حلكم املنطوق به 

 .4، وهذا التعريف الذي ذكره املازري قد دأب عليه أكثر األصوليني3الخطاب

هو داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق : "ومن أمشل ما ُعرِّف به مفهوم املوافقة
ودون  للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا وإثباتا، الشرتاكهما يف معىن يدرك مبجرد معرفة اللغة،

 .5"احلاجة إىل حبث واجتهاد

فقد اشتمل هذا التعريف على قيد يوّضح معىن املفهوم، وهو أنه مستفاد من جهة 
، مبعىن اشرتاك املنطوق واملفهوم يف عّلة احلكم اليت تعرف مبجّرد معرفة اللغة دون فهم اللغة

 .احلاجة إىل االجتهاد يف القياس

 .أنواع مفهوم الموافقة: اثاني
                                                           

 (.20/341)لسان العرب، : ابن منظور، (3/214)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
 (.333)، إيضاح احملصول: املازري - 2
 (.1/134)املعلم، : املازري - 3
، (3/44)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(1/524)إحكام الفصول، : الباجي: وانظر يف تعريفه - 4

، (3/442)شرح الكوكب املن ر، : الفتوحي، (4-4/4)البحر احمليط، : ، الزركشي(44)شرح تنقيح الفصول، : القرايف
 (.1/434)إرشاد الفحول، : الشوكاين

 (.304-2/304)تفس ر النصوص، : حممد أديب صاحل - 5
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، وذلك حبسب ؛ فحوى اخلطاب، وحلن اخلطابينقسم مفهوم املوافقة إىل قسمني
 :1، ومها كما يليقوة التنبيه يف النطق

وهو أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق،  :فحوى الخطاب -1

ہ ہ ہ ]: ويعّّب عنه بالتنبيه باألدىن على األعلى، وميّثل له بقول اهلل تعاىل يف الوالدين

فإن ضرب الوالدين وقتلهما مسكوت : "، قال املازري[13: اإلسراء] [ھ ھ   ھ
عنه، ولكن حكمه التحرمي، وهو منهي عنه، واستفيد ذلك من النهي كما نطق به، وهو 

 .2"التأفيف

وهو أن يكون املسكوت عنه مساويا يف احلكم للمنطوق، وهو  :لحن الخطاب -2

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]: تعاىل، ومثاله قوله التنبيه باملساوي

مثل ، فإتالفها [20: النساء] [   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .أكلها يف احلكم

ومن األصوليني من جيري على لسانه تسمية هذا : "بقوله ذلكأشار املازري إىل وقد 
 .3"وفحوى املوافق مفهوما، وحلنا،

وقد : "املازريوينقسم أيضا بطريق آخر إىل ما ال احتمال فيه، وما فيه احتمال، قال 
إحدامها من جهة لفظه، : قدمنا لك أن املعاين املستفادة من اللفظ مستفادة منه من جهتني

ما ال : وما يستفاد من جهة إشعاره وحلنه فإنه على قسمني أيضا...واألخرى من جهة معناه
 .4"وما فيه احتمال، ولكنه ظاهر يف أحد حمتمليه...أصال احتمال فيه

                                                           

شرح الكوكب : ، الفتوحي(4-4/4)البحر احمليط، : ، الزركشي(وما بعدها 1/4)قواطع األدلة، : ابن السمعاين - 1
 (.2/304)، تفس ر النصوص: ، حممد أديب صاحل(435-1/434)الفحول، إرشاد : ، الشوكاين(3/441)، املن ر
 (.333)إيضاح احملصول، : املازري - 2
 (.335)املصدر نفسه،  - 3
، (44-3/44)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي: وانظر يف هذا التقسيم(. 335)املصدر نفسه،  - 4

 (.444-3/443)، السابقاملصدر : ، الفتوحي(4/4)، املصدر السابق: الزركشي
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م أن الغالب على مفهوم املوافقة البالغ أعلى مراتبه أن يكون نّصا فاعل: "وقال أيضا
ال احتمال فيه، والصنف الذي يعرض فيه االحتمال حىت يكون كالظواهر نادر فيه، والذي 

، فال احتمال يف [44:النساء][  ۈ ۆ ۆ ۇ]: ال احتمال فيه كقوله تعاىل

 ڀ ڀ]: والذي حيل حمل الظواهر كقوله تعاىل هذا الكالم؛ لكون الكث ر ال يظلمون فيه،

إن القتل عمدا يوجب : ، فقد قيل[41:النساء] [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
الكفارة من باب أوىل وأحرى، ألن الكفارة متحيص الذنب، فإذا وجبت يف املخطئ الذي ال 

 .1"ذنب عليه، فالعامد الذي عظم ذنبه أحرى وأوىل باحتياجه إليها

 .حجية مفهوم الموافقة :اثالث

الذي عليه العلماء قاطبة أن مفهوم املوافقة حّجة شرعية وأصل يف استنباط األحكام، 
، ومل خيالف يف ذلك إال 2فاحلكم املستفاد هبذا الطريق هو حكم ثابت شرعا، جيب العمل به

 .، إذ أحلقوه بالقياس، ومعلوم إنكارهم للقياس3الظاهرية

عليه مجهور األمة أمر استنكره كث ر من العلماء، وعّدوه من قبيل وخمالفة الظاهرية ملا 
، ألنه من فليس ينبغي هلا أن تنازع فيه: "‘احلفيد ابن رشد قال البدع املنكرة، فقد 

ذكر ابن تيمية أن إنكاره يف ، و 4"العرب خطاب، والذي يرّد ذلك يرّد نوعا من باب السمع
فإنكاره من بدع : "وأنه من بدع الظاهرية اليت مل يقل هبا أحد، حيث قال ياية الضعف،

 .5"الظاهرية اليت مل يسبقهم هبا أحد من السلف
                                                           

 (.350)، إيضاح احملصول: املازري - 1
إحكام الفصول، : ، الباجي(204)اللمع، : ، الش رازي(4/2333)العدة يف أصول الفقه، : أبو اخلطاب - 2

نفائس : اإلحكام يف أصول األحكام، القرايف: ، اآلمدي(2/142)أصول السرخسي، : ، السرخسي(1/525)
أصول ابن مفلح، : ، ابن مفلح(224-2/223)كشف األسرار، : ، البخاري(2345-3/2344)األصول، 

 (.1/433)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(4/21)البحر احمليط، : ، الزركشي(3/2030)
 (.وما بعدها 4/55)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 3
 (.2/24)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 4
 (.12/104)الفتاوى، جمموع : ابن تيمية - 5
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، فقد نسب األخذ به لعلماء الذين أخذوا مبفهوم املوافقةمن مجلة ا ‘واملازري 
ولعّلنا أن " :مث قالإىل مجهور العلماء، وذكر عن أهل الظاهر أهنم ينكرونه على اإلطالق، 

، ومما يثبت حجية هذا النوع من 1"على الظاهرية عند أخذنا يف سبب اختالف املذاهب نردّ 
مرتبة النص، وهذا فيما ال : املفهوم عند املازري أنه جعله من حيث قوة الداللة على مرتبتني

 .2احتمال فيه، وما فيه احتمال جعله مبنزلة الظواهر يف االحتجاج به

إن العلماء القائلني مبفهوم املوافقة اختلفوا فيما بينهم يف نوع داللته، هل هي  مث
فإذا علمت أن اجلمهور : "؟، وقد رّجح املازري كوهنا لفظية، كما يف قولهلفظية أم قياسية

على القول باملفهوم، وبعض أهل الظاهر ينكره على اإلطالق، فإن القائلني به خمتلفون يف 
هي من ناحية اللغة، أو من ناحية القياس اجللي؟ فجمهورهم على أنه من  وجه داللته، هل

 .5"4، وذهب الشافعي إىل أنه من ناحية القياس اجللي3ناحية اللغة

 .نماذج من الفروع المبنية على مفهوم الموافقة: المطلب الثالث

 .وجوب قضاء الصالة الفائتة على العامد: المسألة األولى

 :6اختلف الفقهاء يف وجوب قضاء الصالة على من تركها متعمدا على قولني

على  1واحلنابلة 9والشافعية 8واملالكية 7مجهور الفقهاء من احلنفية :القول األول
 .وجوب قضاء الصالة على من تركها متعّمدا

                                                           

 (.333)إيضاح احملصول، : املازري - 1
 (.344-343)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية: ، وانظر أيضا(350)املصدر نفسه،  - 2
البحر احمليط، : ، الزركشي(243-1/245)املستصفى، : ، الغزايل(525-1/524)إحكام الفصول، : الباجي - 3
 (.3/443)شرح الكوكب املن ر، : ، الفتوحي(2/44)تيس ر التحرير، : باد شاه، أم ر (4/20-22)

 (.وما بعدها 523)الرسالة، : الشافعي - 4
 (.333)، املصدر السابق: املازري - 5
 (.2/424)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 6
 (.1/541)البناية شرح اهلداية، : العيين - 7
 (.1/340)الذخ رة، : القرايف - 8
 (.3/43)اجملموع، : النووي - 9
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 .2ال جيب قضاء الصالة على املتعمد، وبه قال الظاهرية :القول الثاني

بقول اجلمهور، فمن ترك الصالة حىت خرج وقتها وجب  ‘أخذ  :المازريرأي 

من نام عن : )×عليه قضاؤها، سواء كان ناسيا أو متعّمدا، والدليل على ذلك قول النيب 
، فالذي أفاده احلديث مبنطوقه وجوب القضاء على 3(صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

وأما من : "ملتعّمد، وهذا الذي ذكره املازري حيث قالالناسي، ومبفهوم املوافقة وجوبه على ا
وشذ  ،ترك الصالة متعمدًا حىت خرجت أوقاهتا فاملعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي

من نسي صالة أو نام عنها ): بدليل اخلطاب يف قوله ال يقضي، وحيتج: الناس وقالبعض 
وإن  ،مل نقل بدليل اخلطاب سقط احتجاجهفإن  ،دليله أن العامد خبالف ذلك (فليصلها

بل هو من التنبيه باألدنى  ،ليس هذا هاهنا يف احلديث من دليل اخلطاب: قلنا بإثباته قلنا
ألنه إذا وجب القضاء على الّناسي مع سقوط اإِلثم فأحرى أن يجب على  ؛على األعلى

والخالف  ،قتل العمد والخالف في القضاء في الَعْمِد كالخالف في الكفارة في ،العامد
هل ما في الحديث المتقدم واآلية المتقدمة من دليل : فيهما انبنى على الخالف

ورأى جمهور الفقهاء أن في : "، وقال يف كتاب آخر4"؟الخطاب أو من مفهوم الخطاب
مث عليهما وال لوم يف ترك ؛ ألن النائم والناسي ال إذكر النائم والناسي تنبيًها على العامد

ألنه املذنب حًقا، والنائم ال  ؛ملوم فهو أحق بالتكف ر من الناسيوالعامد مأثوم ، الةالص
 .5"ذنب له

 .عدم فساد الصالة بالكالم نسيانا: المسألة الثانية

 :6هل تبطل صالته؟ على قولني ناسيااختلف الفقهاء فيمن تكلم يف أثناء الصالة 

                                                                                                                                                                      

 (.44)، (ت.د)، (ط.د)مكتبة اإلميان، : عبد اهلل املنشاوي، مصر: الصالة وحكم تاركها، حتقيق: ابن القيم - 1
 (.1/135)احمللى، : ابن حزم - 2
 .تقدم خترجيه - 3
 (.442-2/440)املعلم، : املازري - 4
 (.2/1/432)شرح التلقني، : املازري - 5
 (.303-2/305)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : يالبغداد - 6
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 .1تبطل الصالة بالكالم ناسيا إال من التسليم، وبه قال احلنفية :القول األول

من تكلم يف صالته ناسيا فصالته صحيحة، وبه قال مجهور الفقهاء  :لثانيالقول ا
 .4واحلنابلة 3والشافعية 2من املالكية

مذهب اجلمهور، فال تبطل الصالة بالكالم ناسيا،  ‘مذهبه  :رأي المازري

بينا أنا أصلي مع : "حيث قال ÷ 5عاوية بن احلكم السلميواحلجة يف ذلك حديث م

، يرمحك اهلل، فرماين القوم بأبصارهم: إذ عطس رجل من القوم فقلت ×رسول اهلل 
واْثُكل أُّميِّاه ما شأنكم؟ تنظرون إيّل، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلّما : فقلت

إن هذه الصالة ال يصلح فيها : )-له  ×مث ذكر قول النيب  -...يتهم يصمتونين سكتّ أر 

معلقا  ‘ املازري ، قال6("شيء من كالم الناس، إمنا هو التسبيح والتكب ر وقراءة القرآن
وهذا  ،ا وقع ذلك منه على جهة اجلهلّـ ة ملومل يذكر يف احلديث أمره بإعادة الصال" :عليه

ألنه إذا لما  ؛صالته تكلم ناسيا في الصالة تفسدإن الم: حجة على المخالف في قوله
 .7"تفسد في الجهل فأحرى أن ال تفسد في النسيان

 .كراهة الصالة بكل ما يشغل عن استيفائها: المسألة الثالثة

                                                           

 (.242-2/240)املبسوط، : السرخسي - 1
 (.234-1/234)الذخ رة، : القرايف - 2
 (.2/345)روضة الطالبني، : النووي - 3
 (.1/443)املغين، : ابن قدامة - 4
هو هذا  احديثا واحد ×معاوية بن احلكم السلمي، صحايب جليل من أهل املدينة، روى عن النيب : هو - 5

-3/2424)االستيعاب، : ابن عبد الّبّ : انظر ترمجته يف. احلديث يف الكالم يف الصالة، روى عنه عطاء بن يسار
 (.3/224)اإلصابة يف متييز الصحابة، : ، ابن حجر(2425

ما كان من  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حترمي الكالم يف الصالة ونسخ - 6
 (.2/342)، 534: إباحته، رقم

 (.2/422)املعلم، : املازري - 7
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اذهبوا : )يف اخلميصة اليت كانت جهة القبلة ×جاء يف تعليقه على قول النيب 

: ‘قوله  1(فإهنا أهلتين آنفا يف الصالة هبذه اخلميصة إىل أيب جهم وائتوين بأنبجانية
 ألنه ؛يؤخذ من هذا الحديث كراهة التزويق في القبلة واتخاذ األشياء الملهية فيها"
فدّل هذا على تجنب ما يوقع في  ،ل إزالته للخميصة بإشغالها له في الصالةعلّ  ×

عن  ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أال يصلي بالُحقنة وال بكل معنى شغل...ذلك
 .2"استيفاء الصالة

ي العبد عن صالته وضع ما يلهفالذي أفاده هذا احلديث من جهة نظم اللفظ كراهة 
يؤخذ منه من جهة املفهوم كراهة الدخول يف الصالة ويف العبد ما يشغله  جهة القبلة، والذي

وهذا يدرك من  عن استيفائها واخلشوع فيها، واملعىن املشرتك بينهما منع استيفاء الصالة،
 .اللغة دون تأمل واستنباط

 .تحية المسجد حال الخطبةصالة : المسألة الرابعة

 :3اختلف الفقهاء يف صالة حتية املسجد يوم اجلمعة واإلمام خيطب على قولني

 4واإلمام على املنّب، وبه قال احلنفيةيوم اجلمعة ال تشرع حتية املسجد  :القول األول
 .5واملالكية

 6يشرع الركوع لتحية املسجد حال خطبة اإلمام، وبه قال الشافعية :الثانيالقول 
 .7واحلنابلة

                                                           

، 343: خاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب إذا صلى يف ثوب له أعالم ونظر إىل علمها، رقمبأخرجه ال - 1
 (.2/342)، 553: كتاب الصالة، باب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم، رقم  ،، ومسلم يف صحيحه(2/443)

 (.2/423)، املعلم: املازري - 2
 (.343-2/345)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 3
 (.وما بعدها 1/244)بدائع الصنائع، : الكاساين - 4
 (.1/20)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 5
 (.4/414)اجملموع، : النووي - 6
 (.243-3/241)املغين، : ابن قدامة - 7
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مبذهب مالك، فال يشرع الركوع لتحية املسجد واإلمام  ‘أخذ  :رأي المازري
خيطب، ملا يف ذلك من التشايل عن اخلطبة، وقد ورد النهي عن االشتغال عن اخلطبة بأقل 

إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة واإلمام خيطب : )× جاء ذلك يف قول النيبالكالم، 
، هذا الذي ذكره املازري فالتشايل عنها بالركوع وحنوه أوىل بالنهي، 1(نصت فقد لغوتأ

أنصت وكان الركوع أشد شغال فهو أولى : فإذا نهي عن التشاغل بقول: "حني قال
فإذا كان تغيير المنكر حينئذ ممنوعا لكونه شاغال،  : "، وقال يف موضع آخر2"بالنهي

 .3"كانت الصالة حينئذ أولى؛ ألنها أشّد شغال

 .بثيابهم منع أصحاب الصنائع المنتنة من دخول المسجد: ةخامسالمسألة ال

من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا أو ليعتزل : )×ذلك من قول النيب  ‘أخذ 
فالذي يؤخذ من نطق احلديث منع من تناول ثوما أو بصال من ، 4(مسجدنا، وليقعد يف بيته

من دخول املسجد، واملستفاد من جهة مفهوم املوافقة منع أصحاب الصنائع املنتنة من ذلك، 
يؤخذ : قال أهل العلم: "‘الشرتاكهما يف عّلة احلكم اليت هي اإلذاية، هلذا قال املازري 

 .5"كالحّواتين والجّزارين من المسجدمنها منع أصحاب الصنائع المنتنة  

 .مفهوم المخالفة؛ أنواعه وحجيته: المطلب الرابع

 .تعريف مفهوم المخالفة: أوال

                                                           

، 434: صحيحه، كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، رقمأخرجه البخاري يف  - 1
، (1/543)، 452: يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة، رقم م يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب،ومسل(1/424)

 .واللفظ للبخاري
 (.2/1/423)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.2/3/2022)املصدر نفسه،  - 3
، 455: اري يف صحيحه، كتاب األذان، باب ما جاء يف الثوم الينء والبصل والكراث، رقمأخرجه البخ - 4

، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب هني من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو حنوها، (1/342)
 (.2/344)، 534: رقم
 (.2/423)املعلم، : املازري - 5
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، ف خيالف خمالفة وخالفا، إذا ضاّدهمصدر للفعل خال :المخالفة في اللغة
 .1فاملخالفة هي املضاّدة

املسكوت عنه أن يكون  - عند املازري -هو  :م المخالفة في االصطالحهو مف
، وهذا هو التعريف املشهور عند 2خمالفا للمنطوق به يف احلكم، ويسّمى أيضا دليل اخلطاب

 .3عاّمة األصوليني

داللة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه خمالف : "وعرّفه حممد أديب صاحل بأنه
 .4"ملا دّل عليه املنطوق، النتفاء قيد من القيود املعتّبة يف احلكم

جهة ثبوت احلكم بداللة اللفظ، ومن جهة وهذا من أمشل التعاريف وأدّقها، من 
تعليل وجه املخالفة، وهو انتفاء قيد من قيود املنطوق املعتّبة، واليت تفيد أن احلكم ثابت فيه 

 .ألجلها

 .أنواع مفهوم المخالفة: ثانيا

نتفاء إحدى قيود املنطوق املعتّبة، لذلك ال يف املسكوت عنهمفهوم املخالفة ثابت 
 :5، منهاأنواعا كث رة حبسب ذلك القيد فإنه يتنوّع

هو تعليق احلكم على الذات بأحد األوصاف، حبيث إذا انتفى  :مفهوم الصفة -1

 ڳ گ گ گ]: ذلك الوصف انتفى احلكم، كما يف قول اهلل تعاىل

                                                           

 (.4/40) لسان العرب،: ابن منظور - 1
 (.333)إيضاح احملصول، : املازري - 2
، (3/2345)نفائس األصول، : ، القرايف(3/44)، اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي: وانظر يف تعريفه - 3

 (.3/444)، شرح الكوكب املن ر: الفتوحي
 (.2/304)تفس ر النصوص، : حممد أديب صاحل - 4
، (44-3/44)، املصدر السابق: ، اآلمدي(334)، املصدر السابق: ازريامل: انظر هذه األنواع وأمثلتها يف - 5

إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(وما بعدها 4/14)البحر احمليط، : ، الزركشي(3/2345)، املصدر السابق: القرايف
مي، أصول الفقه اإلسال: ، الزحيلي(وما بعدها 2/320)، املرجع السابق: ، حممد أديب صاحل(وما بعدها 1/441)
 (.وما بعدها 2/331)
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

القتل العمد، فبمفهوم املخالفة : اإلمث بالقتل، والوصف: فاحلكم، [43: النساء] [ڻ
 .انتفاء اإلمث بالقتل اخلطأ

وهو داللة اللفظ الذي قـُّيد احلكم فيه بغاية على حكم  :مفهوم الغاية -2

 ڄ ڄ ]: للمسكوت بعد هذه الغاية خمالف للحكم الذي قبلها، ومثاله قوله تعاىل

: البقرة] [ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
ومبفهوم املخالفة ، فالثابت باملنطوق جواز األكل والشرب يف ليل رمضان إىل الفجر، [244

حرمة ذلك فيما بعد طلوع الفجر، وأيضا بطريق املنطوق امتداد الصيام إىل الليل، ومبفهوم 
 .املخالفة عدم وجوب الصيام ليال

هو داللة اللفظ على انتفاء احملصور يف ي ر ما ُحصر فيه  :مفهوم الحصر -3
فدّل مبنطوقه على أن الوالء ، 1(إمنا الوالء ملن أعتق: )×وثبوت نقيضه له، كقول النيب 

 .للُمعِتق، ومبفهوم املخالفة على انتفائه يف ي ره

هو داللة اللفظ الذي قـُيِّد فيه احلكم بعدد خمصوص على ثبوت  :مفهوم العدد -4
: حكم للمسكوت خبالف حكم املنطوق فيما عدا ذلك العدد، ومثاله قول اهلل تعاىل

، فالذي يستفاد بدليل [01:النور] [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]
 .اخلطاب انتفاء الزيادة والنقص عن العدد املذكور الذي هو مائة جلدة

هو داللة اللفظ املعّلق حكمه على شرط على انتفاء ذلك : مفهوم الشرط -5
نطوق،  احلكم عند انتفاء شرطه، فإذا انتفى الشرط عن املسكوت ُحكم له بنقيض حكم امل

 [ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]: كما جاء يف قوله تعاىل

                                                           

، (21/40)، 1253: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الفرائض، باب الوالء ملن أعتق وم راث اللقيط، رقم - 1
 (.1/2241)، 2504: ومسلم يف صحيحه، كتاب العتق، باب إمنا الوالء ملن أعتق، رقم
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واملأخوذ من دليل اخلطاب  ، فالثابت بالنطق وجوب النفقة للمبتوتة احلامل،[03: الطالق]
 .عدم وجوهبا لغ ر احلامل ممن ُبّت طالقها

، حبيث يثبت نقيض ذلك كانهو تعليق احلكم يف اللفظ مب :مفهوم المكان -6

 ڍ ڍ ڇ ڇ]: احلكم فيما عدا ذلك املكان، كقوله تعاىل

  .، فال جيب الذكر يف ي ر املشعر احلرام[244:البقرة][  ڌ ڌ

هو داللة اللفظ املعلق فيه احلكم بظرف زمان على ثبوت نقيض  :مفهوم الزمان -7

 ٻ ٱ]: ذلك احلكم فيما عدا ذلك الزمان، على حنو ما جاء يف قول اهلل تعاىل

، [04: اجلمعة] [ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .فبمفهوم املخالفة ال جيب سعي بغ ر اجلمعة

: الذات، كقوله تعاىلهو مفهوم االسم الذي يعّّب به عن  :مفهوم اللقب -8

، ومجهور األصوليني على رّده وعدم اعتباره، إذ ال يفيد [14:الفتح][  ٻ ٻ ٻ ٱ]
 .3وبعض احلنابلة 2، وبعض الشافعية1، وأخذ به مجاعة من املالكيةذكره تقييدا وال ختصيصا

 .حجية مفهوم المخالفة: ثالثا

 :على قولني العلماء يف االحتجاج مبفهوم املخالفةاختلف 

إىل االحتجاج  1واحلنابلة 5والشافعية 4ذهب مجهور العلماء من املالكية :القول األول
 .مبفهوم املخالفة جبميع أنواعه عدا مفهوم اللقب

                                                           

 (.1/512)إحكام الفصول، : الباجي - 1
 (.15-4/14) البحر احمليط،: الزركشي - 2
 (.522-3/504)شرح الكوكب املن ر، : الفتوحي - 3
 (.وما بعدها 3/240)خمتصر املنتهى مع شرحه لإلجيي، : ، ابن احلاجب(1/512)، املصدر السابق: الباجي - 4
 (.3/42)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(1/20)قواطع األدلة، : ابن السمعاين - 5
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 .إىل رّده وعدم األخذ به 3والظاهرية 2يف حني ذهب احلنفية :القول الثاني

فهو يرى يف دليل اخلطاب حجة  مبذهب اجلمهور، ‘أخذ  :رأي المازري
تبىن عليها األحكام، يظهر ذلك من خالل عديد الفروع اليت بناها على هذه  شرعية

وأما مفهوم اخلطاب : "يف بيان نوعية داللته، حيث قال ‘القاعدة، وأيضا ما ذكره 
الذي الذي هو بعكس النطق، فالغالب فيه أنه ال يدل داللة الظواهر، ويتنّزل منزلة العموم 

قد يستعمل مستوعبا لكل ما اشتمل عليه اللفظ، وقد يستعمل ي ر مشتمل على مجيع 
، فقد جعل داللة مفهوم 4"مسّمياته، لكن األظهر من االستعمالني الشمول واالستيعاب

املخالفة مبثل داللة العاّم من حيث القوة، إذ كالمها ظين الداللة، لذلك يصّح اخلروج عن 
 .5، على حنو ما ذكرهبداللة اللة كما يصّح اخلروج عن العامبد مفهوم املخالفة

 .شروط العمل بمفهوم المخالفة: ثالثا

 :6جعل العلماء لألخذ مبفهوم املخالفة شروطا وضوابط هي كاآليت

 .طوق، أو مفهوم موافقة، أو قياس جليال يعارضه ما هو أقوى منه من من أن -

 ۋ]: لالمتنان، كقوله تعاىل يف البحرأن ال يكون القيد يف املنطوق  -

 .، فال يفهم منه أن ما ليس بطري ال يباح أكله[24:النحل][  ۉ ۅ ۅ

                                                                                                                                                                      

 (.304)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(1/444)العدة، : أبو يعلى - 1
 (.وما بعدها 1/343)كشف األسرار، : ، البخاري(وما بعدها 234)املغين يف أصول الفقه، : اخلبازي - 2
 (.4/1)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 3
 (.350)إيضاح احملصول، : املازري - 4
 (.350)املصدر نفسه،  - 5
: ، الزركشي(213-3/214)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي، (353-352)املصدر السابق،  :زرياملا - 6

إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(وما بعدها 3/444)شرح الكوكب املن ر، : ، الفتوحي(وما بعدها 4/24)البحر احمليط، 
 (.وما بعدها 2/343)تفس ر النصوص، : ، حممد أديب صاحل(1/434-442)
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أن ال يكون املنطوق خرج جوابا عن سؤال متعّلق حبكم خاص، وال حادثة خاصة  -
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]: كما جاء يف قوله تعاىلباملذكور،  

 .فال يفهم منه أن قليل الربا مباح ،[230: آل عمران] [ۇئ وئ

أن ال يكون القيد يف املنطوق ورد للتفخيم وتأكيد احلال، كما جاء يف قول النيب  -
من باهلل واليوم اآلخر أن حتّد على ميت فوق ثالث ليال إال على ال حيل المرأة تؤ : )×

م له، إذ املراد بذلك ، فالتقييد باإلميان ال مفهو 1(زوج، فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشرا
 .على االمتثال التفخيم واحلثّ 

 ڎ]: أن يذكر مستقال، وليس على وجه التبعية لشيء آخر، كقوله تعاىل -

، فتقييد االعتكاف باملساجد [244:البقرة][  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 .ال مفهوم له، ألن املعتكف ممنوع من املباشرة مطلقا

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: فقوله تعاىل أن ال يكون القيد للتكث ر واملبالغة، -

، فال يفهم منه أن الزيادة [40:التوبة][  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 .ر، ألن املقصود من ذكر العدد املبالغةعلى السبعني تؤثّ 

أن ال يكون القيد خرج خمرج الغالب الطّراد عادة بذلك وحنوه، على حنو ما جاء  -
[ 143:البقرة] [ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]: يف قول اهلل تعاىل

فالتقييد بالسفر ألجل أن الكاتب إمنا يعدم يالبا يف السفر ال يف احلضر، فجرى التقييد على 
 .قصد اإلشعار بأن الرهن يف احلضر ال حيلّ حكم املتابعة للعرف، ال على 

                                                           

، (3/243)، 2140: البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب إحداد املرأة على ي ر زوجها، رقم أخرجه - 1
، 2443: ومسلم يف صحيحه، كتاب الطالق، باب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترميه ذلك إال ثالثة أيام، رقم

 .، واللفظ للبخاري(1/2213)
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 .، أما لو أبطله فال يعمل بهأن ال يعود على أصله الذي هو املنطوق باإلبطال -

 .نماذج من الفروع المبنية على مفهوم المخالفة :المطلب الخامس

 .من الصالة بغير التسليمال يجزئ الخروج  :المسألة األولى

 :1اختلف الفقهاء يف إجزاء التحّلل من الصالة بغ ر السالم على قولني

 2املتعني التسليم وال جيزئ التحلل من الصالة بغ ره، وبه قال املالكية :القول األول
 .، وهو قول اجلمهور4واحلنابلة 3والشافعية

ال جيب التسليم، وإمنا يكفي للخروج من الصالة كل فعل قصد به  :القول الثاني
 .5اخلروج منها مما يضادها، وهو قول احلنفية

 من الصالة مبذهب اجلمهور، فالسالم واجب للتحّلل ‘أخذ  :رأي المازري

، فإنه 6(وحتليلها التسليم: )..لصالةيف ا ×وال جيزئ ي ره، والدليل على ذلك قول النيب 
جعل التحّلل منها بالتسليم، ودليل هذا اخلطاب يقتضي أنه ال يتحّلل منها بغ ره، هذا الذي 

مذهب مالك والشافعي أن التحليل من الصالة يتعني بالتسليم، : "أشار إليه املازري بقوله
وحتليلها : )لى التعيني بقولهوقد استدّل أصحابنا ع...وذهب أبو حنيفة إىل أنه ال يتعني

 .7"وهذا يقتضي قصر التحليل على التسليم، ألنه حصر التحليل في التسليم( التسليم

                                                           

 (.2/304)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 1
 (.244-1/244)الذخ رة، : القرايف - 2
 (.244-1/243)احلاوي الكب ر، : املاوردي - 3
 (.2/324)الكايف، : ابن قدامة - 4
 (.2/234)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 5
، وابن ماجه يف سننه، أبواب الطهارة (1/141)، 2003: أخرجه أمحد يف مسنده عن علي بن أيب طالب، رقم - 6

، وأبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب فرض (2/243)، 145: ح الصالة الطهور، رقموسننها، باب مفتا 
، 3: ، والرتمذي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور، رقم(2/45)، 32: الوضوء، رقم

 (.4-1/4)ليل، هذا احلديث أصح شيء يف هذا الباب وأحسن، وصححه األلباين يف إرواء الغ: ، وقال(2/4)
 (.2/1/532)شرح التلقني، : املازري - 7
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إذا أدرك المسافر أقل من ركعة خلف المقيم فإنه يكمل  :المسألة الثانية
 .صالته سفرية

هل  اختلف الفقهاء يف املسافر إذا صلى خلف املقيم وقد أدرك معه أقل من ركعة،
 :1يتّم صالته أو يصّليها قصرا؟ على قولني

، وبه قال ، سواء أدرك معه ركعة أو أقليتمها أربع ركعات وال يقصر :القول األول
 .4واحلنابلة 3والشافعية 2احلنفية

إذا أدرك معه ركعة أو أكثر أمتها أربعا، وإن أدرك معه أقل من ذلك  :القول الثاني
 .5أمتها قصرا، وبه قال املالكية

: ما عليه املالكية من وجوب إكماهلا قصرا، فقد قال ‘وافق  :رأي المازري
ما إن أدرك أف ؛فإمنا يكون ذلك إذا أدرك ركعة فأكثر ،خلف املقيم ن املسافر يُِتمّ أوإذا قلنا ب"

وقال أبو حنيفة والشافعي يتم وإن مل  ،ة فإنه يكمل على إحرامه صالة سفرأقل من ركع
عة من الصالة فقد من أدرك رك): ×ما حنن فنحتج بقوله أف ،اإِلمام إال التشهديدرك مع 

 .7"دليل هذا الخطاب أنه ال يكون مدرًكا بأقل من ركعة ،6(أدرك الصالة

 .من المبيعات القبض ما يشترط فيه: ةثالثالمسألة ال

                                                           

 (.2/344)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 1
 (.3/14)البناية شرح اهلداية، : العيين - 2
 (.341-1/342)احلاوي الكب ر، : املاوردي - 3
 (.2/444)الكايف، : ابن قدامة - 4
 (.1/334)الذخ رة، : القرايف - 5
، (1/54)، 540: رجه البخاري يف صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك من الصالة ركعة، رقمأخ - 6

، 304: ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة، رقم
(2/413.) 

 (.2/3/405)شرح التلقني، : املازري - 7
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واختلفوا فيما سوى الطعام على عدة  اتفق الفقهاء على منع بيع الطعام قبل قبضه،
 :1أقوال أشهرها أربعة

 .2مينع بيع كل شيء قبل قبضه إال ما ال يُنقل، وبه قال أبو حنيفة :القول األول

 .3املمنوع من بيعه قبل قبضه هو الطعام دون ما سواه، وبه قال مالك :القول الثاني

 .3مالك
 .4استثناء، وبه قال الشافعيمينع بيع كل شيء قبل قبضه دون  :القول الثالث

املمنوع من بيعه قبل القبض كل مكيل وموزون من أي جنس كان،  :القول الرابع
 .5وبه قال أمحد

هو على مذهب مالك، يف أن النهي عن البيع قبل االستيفاء والقبض  :رأي المازري
: قال ×خاّص بالطعام فقط، واحلجة يف ذلك ما جاء عن ابن عمر وابن عباس أن النيب 

ن ما عدا أدليل الخطاب : "‘يقول ، 6(من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه)
فإن دليل خطاب : ويقول مالك: "، وقال يف كتاب آخر7"الطعام يباع قبل أن يقبض

ِكيالت ممنوعا بيعها قبل قبضها ملا ولو كان سائر امل ،الحديث يقتضي جواز غير الطعام
 .8"ه َدلَّ على أن ما عداه خبالفهفلما خصّ  ،خّص الطعام بالذكر

                                                           

 (.3/2544)بداية اجملتهد، : ، ابن رشد(52-3/50)على مذاهب العلماء، اإلشراف : ابن املنذر - 1
 (23/4)املبسوط، : السرخسي - 2
 (.3/32)النوادر والزيادات، : الق رواين - 3
 (.5/110)احلاوي الكب ر، : املاوردي - 4
 (.3/242: )املغين: ابن قدامة - 5
، 1233: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، رقم أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، - 6
 (.3/2254)، 2515: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب بطالن املبيع قبل القبض، رقم(4/350)

 (.1/2/235)شرح التلقني، : املازري - 7
 (.1/151)املعلم، : املازري - 8
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اقتصار املنع على من أيضا من هذا احلديث بطريق مفهوم املخالفة  ‘وأخذ 
فاقتضى هذا أن من ملكه بوراثة أو هبة أو : "ملك الطعام بطريق البيع فقط، حيث قال

 .1"اقرتاض أو من مغنم أو من صدقة، فإنه ال مينع من بيعه قبل قبضه

 .ثمر النخل قبل أن تؤبّر للمشتري :ةرابعالمسألة ال

إال أن يشرتطها  النخل إذا بيع بعد اإلبّار فإن مثرهتا للبائععلى أن  اتفق الفقهاء
 :2ر على قولنياملشرتي، واختلفوا يف حكمها إذا مل تؤبّ 

مثر النخيل الذي مل يؤبّر يكون للبائع كما هو له بعد اإلبّار، وبه قال  :القول األول
 .3أبو حنيفة

 .6وأمحد 5والشافعي 4الثمر قبل اإلبّار هو للمشرتي، وبه قال مالك :القول الثاني

 .6وأمحد
إىل أن مثر النخل الذي مل يؤبّر يكون للمشرتي، موافقا  ‘ذهب  :رأي المازري

: ×واستند يف ذلك إىل مفهوم املخالفة من قول النيب يف ذلك ملا عليه مذهب مالك، 
ودليل هذا : "، حيث قال7(فثمرهتا للبائع إال أن يشرتط املبتاع رمن ابتاع خنال بعد أن تؤبّ )

وخالف يف ذلك أبو حنيفَة ورَأى أهّنا  ،وهذا مذهبنا ،الخطاب أن ََّها قبل اإِلبّار للمشتري
أن مالكا يرى أنَّ  وسبب االختالف بين الفقيهين ،ارار للبائع كما هي له بعد اإِلبّ قبل اإِلبّ 
ها هنا القصُد به تعليق احلكم عليه لَِيُدلَّ على أن ما عداه خبالفه، ويرى أبو  ارذِْكر اإِلبّ 

                                                           

 (.1/2/114)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.212-3/210)اإلشراف على مذاهب العلماء، : املنذرابن  - 2
 (.34-4/33)البناية شرح اهلداية، : العيين - 3
 (.1/434)اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، : البغدادي - 4
 (.وما بعدها 5/232)احلاوي الكب ر، : املاوردي - 5
 .وهي عندهم للبائع إن اشرتطها ،(232-3/230)املغين، : ابن قدامة - 6
: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل، رقم - 7

 (.3/2243)، 2543: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب من باع خنال عليها مثر، رقم(5/50)، 1344
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، ولغ ر ذلك، ومل يقصد به نفي حنيفة أن تعليق احلكم به إما للتنبيه به على ما ال يؤبر
 .1"احلكم عما سوى املذكور

 .حكم البناء أو الغرس في األرض المغصوبة: المسألة الخامسة

تحقاق األرض املغصوبة وقد بُنيت أو ُيرست ذكر أنه حيكم فعند كالمه عن اس
يمة لصاحب األرض، ويسقط حكم الباين والغارس ويزال ملكه وله قيمته، لكن تعويض الق

خيتلف باختالف حال املالك هلذا البناء أو الغرس، فال خيلو أن يكون ياصبا أو مشرتيا، ويف 
أو يرس ممن له منفعة إذا أخذه وأزاله،  بىن اإن كان ياصبا فله نقض م: "‘ذلك يقول 

مة بنائه ويرسه منقوضا بعد أن حُتَطَّ أجرة يلصاحب األرض املغصوبة أن يعطيه قولكن 
 .النقض والقلع، على ما بيناه يف كتاب الغصب

فإن رب األرض من حقه أن ومل يعلم بأن من باع منه ياصب،  وأما إن كان مشرتيا
وهل يكون التقومي لذلك على أنه  ،عن بنائه ويرسه بالقيمة ك الباين والغارسيزيل ِمل

يقوَّم على أنه : من املذهب منقوض، كما قلناه يف الغاصب، أو على أنه قائم؟ املعروف
من )فكأنه ملا كان له شبهة فيما أحدث مل جير جمرى الغاصب، وقد قال عليه السالم ...قائم

دليل هذا الخطاب أنه إذا لم يكن  ،2(أحي أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظامل حق
وهذا يقتضي ما ذهب إليه اجلمهور من كونه  ،نائه حرمة، وحرمته أن يكون قائماظالما فلب

 .3"يُعَطى قيمَة بنائه قائما

املوافق  -يرى يف املفهوم بنوعيه  ‘فمما سبق نظريا وتطبيقيا نرى أن املازري 
 .حجة شرعية وأصال تبىن عليه الفروع -واملخالف 

                                                           

 (.1/133)املعلم، : املازري - 1
، (4/340)، 3043: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب اخلراج والفيء واإلمارة، باب يف إحياء املوات، رقم - 2

حديث : ، وقال(3/354)، 2344: والرتمذي يف سننه، أبواب األحكام، باب ما ذكر يف إحياء األرض املوات، رقم
، 22543: ليس لعرق ظامل حق، رقمحسن يريب، وأخرجه أيضا البيهقي يف السنن الكّبى، كتاب الغصب، باب 

 (.وما بعدها 5/353)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (3/234)
 (.3/1/153)شرح التلقني، : املازري - 3
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 الفصل الثالث

بناء الفروع عىل قواعد دفع 

 التعارض

 :أربعة مباحثوفيه 

 .مفهوم التعارض وطرق دفعه: األول املبحث

 .بناء الفروع عىل قواعد اجلمع : الثاين املبحث

 .بناء الفروع عىل قواعد النسخ: املبحث الثالث

 .بناء الفروع عىل قواعد الرتجيح: املبحث الرابع
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النظر يف طريق وكيفية استنباط األحكام : ة له جانبان؛ األوليف األدل   اجملتهدنظر 
 ما يلوح له وإزالةالنظر يف درء : والثاين وفق قواعد االستنباط ومناهج االستدالل، الشرعية،

 .باع مسالك دفع التعارض اليت قر رها العلماء، بات  واالختالف بينها من التناقض

من أدق  أبواب  ذا أمهية بالغة، فهو بني األدل ة الشرعية دفع التعارض يف بحثاليعد  و 
، ال يستغين عن الطوائفكاف ة ة إىل معرفته متس  مجيع العلماء من  علم أصول الفقه، واحلاج  

والواجب على خمتلفة من حيث املرتبة، القو ة، ة الشرع متفاوتة يف ؛ ذلك أن أدل  معرفته أحد
سلوكه عند تعارضها  ههتا، ومعرفة السبيل الذي يلزماجملتهد العلم بدرجات األدل ة وقو  

 .الرتجيح بينهاواختالفها، والوقوف على أوجه 

وقد ُعِقد هذا الفصل لدراسة طريقة ومنهج اإلمام املازري يف بناء وختريج الفروع على 
 :كاآليتوذلك من خالل أربعة مباحث  ، قواعد دفع التعارض بني النصوص

 

 .مفهوم التعارض وطرق دفعه :املبحث األول

 .بناء الفروع على قواعد اجلمع: املبحث الثاين

 .بناء الفروع على قواعد النسخ: املبحث الثالث

 .بناء الفروع على قواعد الرتجيح: املبحث الرابع
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 .مفهوم التعارض، وطرق دفعه: المبحث األول

أّدى ببعض الّتعارض الظّاهري الذي يكتنف بعض الّنصوص الّشرعية، إن  :تمهيد
، ترك العمل هباو  ألجل تعطيلهابعضها ببعض،  وضرب إىل الطعن يف النصوص املغرضني

البحث يف بعلماء األّمة األبرار إىل  وهذا ما دفع، العقل ال يقبل صحة متعارضني حبّجة أنّ 
ام بني رسوله، و إبانة للوفاق والوئإزالة هذا التناقض واالختالف؛ طلبا حلكم الّله و  طرق

، ويف هذا نصوص الشرع وأدلّته، فقّعدوا هلذا العلم قواعدّه، وجعلوا له ضوابط توّضح معامله
يف دفعه، من  -منهم املازري  - املبحث بيان ملاهية التعارض وحقيقته، ومناهج العلماء

 :خالل النقاط اآلتية

 .ووقوعه في األدلة الشرعية التعارض حقيقة: المطلب األول

 .لغة واصطالحا تعريف التعارض: الفرع األول

 .تعريف التعارض لغة: أوال

والتفاعل يدّل على  التعارض يف اللغة مصدر من الفعل َتعارض على وزن تفاعل،
املنع، واملقابلة، : يأيت على عدة معان، منهاأصله من العرض، و فأكثر، املشاركة بني اثنني 

 .1والظهور، واملساواة

 .2"اعلم أن التعارض مبعىن التضاد والتنافر: "وقد أشار املازري إىل بعض معانيه بقوله

ذلك أن الدليلني إذا تعادال وتساويا، تعارضا وهذه املعاين اللغوية غري متباعدة، 
ومتانعا عند تقابلهما على شيء واحد يف زمان واحد، وأحدمها يدل على ثبوت أمر، واآلخر 

 .1يدّل على انتفائه، لذلك كان أقرب هذه املعاين للمعىن االصطالحي املقابلة واملنع

                                                           

: منظور، ابن (وما بعدها 4/162)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(وما بعدها 3/2801)الصحاح، : اجلوهري - 1
 (.213)املصباح املنري، : ، الفيومي(وما بعدها 7/261)لسان العرب، 

 (.361)إيضاح احملصول، : املازري - 2
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 .تعريف التعارض اصطالحا: ثانيا

 :ومما جاء يف ذلكيف تعريف التعارض،  اختلفت عبارات األصوليني

 .2"التعارض هو التناقض" -

 من الكتاب أو السنة إذا تعارض عمومان: "أشار اجلويين بقوله وإىل معىن التناقض
 .3"فظاهرمها التناقض والتنايف

 .4"تقابل الدليلني على سبيل املمانعة" -

 .5"تقابل احلجتني املتساويتني على وجه ال ميكن اجلمع بينهما بوجه" -

التعارض بني الشيئني هو تقابلهما على وجه مينع كل واحد منهما مقتضى " -
 .6"صاحبه

هو التمانع بني األدلة الشرعية مطلقا حبيث يقتضي : "وعرّفه الدكتور الربزجني بقوله
 .7"أحدمها عدم ما يقتضيه اآلخر

فالتعارض إذًا أن مينع أحد الدليلني ما يقتضيه الدليل اآلخر، على وجه تتحقق فيه 
، بأن يكون أحدمها يقتضي اجلواز، واآلخر يقتضي التحرمي، فالدليالن املنافاة بني املقتضيني

 .تقابال على حمل واحد، ودليل اجلواز ميانع دليل التحرمي، ودليل التحرمي ميانع دليل اجلواز

                                                                                                                                                                      

، 2دار الطباعة احملمدية، ط: دراسات يف التعارض والرتجيح عند األصوليني، القاهرة: عوض السيد صاحل - 1
دار الكتب : رض والرتجيح بني األدلة الشرعية، بريوتعبد اللطيف عبد اهلل عزيز، التعا: ، الربزجني(27)م، 2208

 (.2/20)م، 2223-ه2423، 2العلمية، ط
 (1/131)املستصفى، : الغزايل - 2
 (.1/2221)الربهان يف أصول الفقه، : اجلويين - 3
حصول املأمول، : ، صديق خان(1/2224)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(6/282)البحر احمليط، : الزركشي - 4

(321.) 
 (.3/220)كشف األسرار، : البخاري - 5
 (.1/122) ج يف شرح املنهاج،اإلهبا : السبكي - 6
 (.2/13)، املرجع السابق: الربزجني - 7
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 .األدلة الشرعية وقوع التعارض في: الثاني الفرع

متآلفة ال ختتلف، وال ميكن حبال أن يرد عليها إن حقيقة األدلة الشرعية أهنا متفقة 
وإمنا التعارض واملنافاة أمر التناقض والتنايف، وال يتأّتى بينها تعارض يف الواقع وحقيقة األمر، 

فقد يتوّهم ما ليس بدليل دليال، أو يتصّور الدليلني  متصّور يف ذهن اجملتهد حبسب نظره،
، مث يزول عنه ما توّهم واردين على حمل واحد ومن جهة واحدة، واألمر خبالف ما رأى

دفع التعارض، وتقدمي مسالك ، وهذا ما يفّسر تباين آراء العلماء يف بالبحث واالجتهاد
 .1بعض الطرق على بعض

الشريعة كلها ترجع إىل قول واحد يف فروعها وإن كثر : "‘يقول الشاطيب 

أن يقع بني  ‘، ونفى 2"اخلالف، كما أهنا يف أصوهلا كذلك، وال يصلح فيها غري ذلك
: يوجب الوقوف فيها، وإمنا يُتصّور التعارض يف نظر اجملتهد، حيث قالأدلة الشرع تعارض 

ولذلك ال جتد البتة دليلني ...عارضكل من حتقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده ال تكاد تت"
أمجع املسلمون على تعارضهما حبيث وجب عليهم الوقوف، لكن ملا كان أفراد اجملتهدين غري 

 .3"معصومني من اخلطأ أمكن التعارض بني األدلة عندهم

 .التعارض شروط: الفرع الثالث

 :4فمن ذلك ذكر العماء لتحقق التعارض بني األدلة الشرعية مجلة من الشروط،

                                                           

حممد إبراهيم حممد، التعارض والرتجيح عند األصوليني : ، احلفناوي(4/627)شرح الكوكب املنري، : الفتوحي - 1
التعارض والرتجيح : ، الربزجني(11-14)م، 2207-ه2480، 1دار الوفاء، ط :وأثرمها يف الفقه اإلسالمي، مصر

دار : الرتجيح عند وقوع التعارض لدى األصوليني، الرياض وابطض، بنيونس الويل، (43-2/41) بني األدلة الشرعية،
 (.202)م،1884-ه2411، 2أضواء السلف، ط

 (.1/12)املوافقات، : الشاطيب - 2
 (.1/342)املصدر نفسه،  - 3
املرجع : ، احلفناوي(1/2221)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(وما بعدها 6/282)البحر احمليط، : الزركشي - 4

 عبد اجمليد حممد إمساعيل،: ، السوسوة(وما بعدها 2/213)، املرجع السابق: ، الربزجني(وما بعدها 42)، السابق
م، 2227-ه2420، 2دار النفائس، ط: منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي، عمان

 (.وما بعدها 208)، املرجع السابق: ، بنيونس الويل(وما بعدها 68)
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 .أن يكون بني الدليلني تقابل وتضاد، فيمنع كل واحد منهما مقتضى اآلخر -

، فاحلديث الضعيف أو يصّح التمسك بهكلٌّ من األدلّة املتعارضة حّجة أن يكون   -
املوضوع ال يعارض احلديث الصحيح أو القرآن؛ ألّن الّضعيف يسقط وكأنّه مل يكن، فال 

 .أو ترجيح أحدمها على اآلخر حاجة للجمع بينهما،

أن يتساوى الدليالن املتعارضان من حيث القوة، فال تعارض بني دليلني ختتلف  -
 . قوهتما من ناحية الدليل نفسه، كاملتواتر مع اآلحاد

أن يكون تقابل الدليلني وتعارضهما يف حمل واحد، ووقت واحد، ويف هذا يقول  -
 .1"والتضاد إمنا يتحقق مع تساوي الزمن واحملل" :‘املازري 

 .عند المازري دفع التعارض طرق: المطلب الثاني

 .مذاهب العلماء في دفع التعارض: الفرع األول

إذا وقع تعارض بني دليلني فأكثر، فإن العلماء قد اختلفوا يف طرق دفعه على 
 :مذهبني مشهورين

مجهور العلماء على أن الواجب على اجملتهد حيال تعارض دليلني  :المذهب األول
 :2فأكثر اتباع اخلطوات اآلتية

العمل هبما معا، مبعىن اجلمع والبناء بني املتعارضني بأي وجه من وجوه اجلمع،  :أوال
حيث إن العمل هبما ولو من وجه أوىل من إسقاط أحدمها بالكلية، ألن األصل يف األدلة أن 

 .هبايُعمل 
                                                           

 (.366)إيضاح احملصول، : املازري - 1
إحكام : ، الباجي(273)اللمع، : شريازي، ال(وما بعدها 1/12)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم - 2

كشف : ، البخاري(312)شرح تنقيح الفصول، : ، القرايف(441)روضة الناظر، : ، ابن قدامة(1/748)الفصول، 
، (وما بعدها 3/682)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(6/231)البحر احمليط، : ، الزركشي(3/212)األسرار، 

التعارض : ، الربزجني(وما بعدها 64)التعارض والرتجيح، : ، احلفناوي(1/2224)إرشاد الفحول، : الشوكاين
 (.وما بعدها 223)منهج التوفيق والرتجيح، : ، السوسوة(وما بعدها 2/266)والرتجيح، 
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وهذه اخلطوة متفق عليها بني اجلمهور، لكنهم اختلفوا فيما يكون بعدها، هل يقدم 
النسخ أو الرتجيح؟ وميكن محل خالفهم على أن تقدمي النسخ فيما لو ُعلم التاريخ، ويقدم 

 .1الرتجيح إذا ُجهل التاريخ

 .فإن املتأّخر منهما يكون ناسخا للمتقّدم إذا تعّذر اجلمع وُعِلم التاريخ، :ثانيا

فإن تعّذر اجلمع، وُجهل التاريخ، فإنه يُعمل بأحدمها ويُطرح اآلخر بدليل أو  :ثالثا
 .أمارة، وهذا هو الرتجيح

فإن مل ميكن أحد هذه األوجه، تساقط الدليالن، ويلجأ اجملتهد إىل البحث  :رابعا
 .خيري بينهما، وقيل بالتوقف، وقيل بالتعن دليل آخر

أن العمل يف ومفاده  -يف مقابل مذهب اجلمهور  -لحنفية وهو ل: المذهب الثاني
ليلني املتعارضني بأن حيكم بينهما بالنسخ، إذا ُعلم التاريخ، فإن تعّذرت معرفة التاريخ، الد

فإن تعّذر الرتجيح أيضا وأمكن  وكان ألحدمها مزية على اآلخر فإنه ُيصار إىل الرتجيح،
 .2اجلمع بينهما بوجه تعنّي اجلمع، وإال تساقطا

 .المازري رأي: الفرع الثاني

بطريقة ، اختار األخذ 3بوقوع التعارض والتنايف بني أدلة الشرع ‘ بعد إقراره
فأول النظر عنده يف الدليلني املتعارضني اجلمع والبناء بينهما ما أمكن  ،يف دفع ذلك اجلمهور

ذلك، فإن تعّذر التوفيق نظر يف التاريخ فيحكم بنسخ املتقّدم باملتأّخر، فإن مل يعلم املتقدم 
 :، وفيما يلي ما يؤكد ذلك4من املتأّخر جلأ إىل الرتجيح

                                                           

 (.08)، التعارض والرتجيح: احلفناوي - 1
املرجع السابق، : ، احلفناوي(1/136)فواتح الرمحوت، : ، اللكنوي(3/3)التقرير والتحبري، : ابن أمري احلاج - 2

 (.2/272)، التعارض والرتجيح: ، الربزجني(71)
، ألن تقدير قول اعلم أن التعارض مبعىن التضاد والتنافر، فأما األقوال فيصح فيها هذا املعىن: "جاء ذلك يف قوله - 3

 (.361)احملصول، إيضاح ". قدير قول متضمن ملعىن مضاد لذلك املعىن ممكن متصورتمتضمن ملعىن، و 
 (.043)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية - 4
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لبناء ما أمكن ذلك، وال على أنه يتعني املصري إىل اجلمع وا ‘فقد نّص  -

وأحكام ما تعارض من األقوال مذكور يف : "‘يعدل عنه إىل غريه إال إذا تعّذر، يقول 
مواضعه، واملشهور عند الفقهاء فيه استعمال البناء والتأويل على ما يصح معه استعمال 

دمها ناسخا وإن تعارض القوالن تعارضا ال ميكن فيه البناء والتأويل كان أح...القولني مجيعا
 .1"لآلخر، فاعتربت التواريخ اليت منها يعلم الناسخ منهما من املنسوخ

إضافة إىل ما سبق أن النسخ ال يصار إليه إال عند تعّذر اجلمع  ‘وذكر  -
ذلك أن النسخ إمنا يكون عند احملققني إذا وقع بني اآليتني تعارض حىت : "والبناء، حيث قال

 .2"ال ميكن رد بعضها إىل بعض

وال عند كالمه على تعارض األقجاء ذلك  ، هذا الرتتيبتعنّي  ‘ بنّي كما   -
ىن بعضها على بعض مث جيمع بينها وبني ما تقدم ويُي...: "قال واألخبار يف خيار اجمللس، إذ

الرتجيح إن تَ َعّذر البناء وجهلت التواريخ، هذا هو اإِلنصاف والتحقيق يف هذه أو يستعمل 
 .3"املسألة

وإن  ،وجب بناؤمها عند أكثر أهل األصولإذا تعارضا  والعمومان: "وقال أيضا -
 .4"أمكن يف البناء طرق خمتلفة طُِلب الرتجيح

أما إذا تكافأت األدلة وتعارضت ومل ميكن اجلمع، وال النسخ، وال الرتجيح، فإنه  -
بينها  حكمومرّة  اختلف مذهبه يف ذلك، فمرّة ذكر أنه يتعنّي على اجملتهد التخيري، ‘

فيه كان رد الشرع به ومل ميكن البناء وما يتناىف إذا و : "بالتساقط، أما التخيري فقد جاء يف قوله
، وأما التساقط فقد ذكره يف معرض الكالم عن طرق الرتتيب بني 5"الواجب التخيري

                                                           

 (.361)إيضاح احملصول، : املازري - 1
 (.2/1/404)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.1/116)املعلم، : املازري - 3
 (.1/187)املصدر نفسه،  - 4
 (.2/2/211)شرح التلقني، : املازري - 5
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ترجيح  وإن استوت املراتب يف النصوص فليس إال إسقاطها مجيعا، أو: "، فقد قال1النصوص
 .2"بعضها على بعض، إذا مل يعرف الناسخ

اجلمع والبناء ما وجد لذلك : ومن هنا يعلم أن طريقة املازري يف دفع التعارض
سبيال، مث احلكم بالنسخ إذا علم التاريخ، فإن تعّذر اجلمع وجهلت التواريخ، فإن املصري 

فإن مل ميكن واحد من هذه  حينئذ إىل الرتجيح، فيقّدم أحد الدليلني بإحدى طرق الرتجيح،
 .فاحلكم إًذا التخيري أو التساقط ةالثالث

                                                           

 .النص يف مقابل الظاهر، وليس دليل الكتاب أو السنة: هنااملراد بالنص  - 1
 (.374)إيضاح احملصول، : املازري - 2
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 .قواعد الجمع بناء الفروع على: المبحث الثاني

قد يظهر للمجتهد لكن ، عمل هبا يف حماّلهاأن ي  األصل يف النصوص الشرعية  :تمهيد
، فيحتاج إىل إمعان النظر لدفع فيما لو وردت على حمل واحد وجه من وجوه التنايف بينها

ه عليها، يتعّيه عليه النظر املنبه ذلك، وحىت ي عِمل كل دليل يف حمله كما تدل عليه القاعدة 
قد مره ، وهذا ما يعرف باجلمع والتوفيق، و وال تتناقضعليه  جه جتتمعا يف و فيها للتوفيق بينه

معنا يف املبحث السابق أن أوىل الطرق لدفع التعارض بّي نصوص الشرع عند املازري حماولة 
يف ذلك من  ‘ هومنهج اجلمع بينها ولو من وجه، ويف هذا املبحث دراسة لطريقته

 :خالل املطالب اآلتية

 .والعالقة بينه وبين التوفيق مفاهيم عن الجمع: المطلب األول

 .تعريف الجمع لغة واصطالحا: الفرع األول

 .تعريف الجمع لغة: أوال

 :1أمههها اثنان عدة معان  قولك ََجَعت  الشيء، ويطلق على من اجَلْمع  مصدر 

َجعت الشيء : ضمه الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقالو  تأليف املتفرهق،: األول
الشيء عن ا اجتمعوا من ههنا وههنا، وََجَع إذا جئت به من ههنا وههنا، وجَتمَّع القوم؛ إذ

 .عتفرقة ََيَْمع ه ََجًْعا، وََجََّعه وَأَْجََعه فَاْجَتمَ 

 .ذا َعَزمَع عليه إه وَأَجْ عَ ََجع أمره وَأَجْ : ؛ يقالالعزم على الشيء :الثاني

 .تعريف الجمع اصطالحا: ثانيا

 يف التعارض والرتجيح َيد أهنم مل يضعوا تعريفا معينال يف كالم األصوليّي عامة املتأم  
ولعل األمر يف ذلك يعود رغم أهنم تكلموا عن التعارض، وطرق الرتجيح وحنوها، للجمع، 

                                                           

 (.94)املصباح املنري، : ، الفيومي(1/974)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 1
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له يف  بعض املعاصرين َيتهدون يف وضع تعريف ، وهذا ما جعل1إىل وضوح معناه يف الذهن
 :من ذلكو االصطالح، 

بيان التوافق واالئتالف بّي األدلة الشرعية، سواء  : "عرهفه الدكتور الربزجني بقوله -
كانت نقلية أو عقلية، وإظهار أن االختالف غري موجود بينهما حقيقة، اختالفا يؤدي إىل 

 .2"النقض أو النقص فيها

اختالفا يؤدي إىل النقض : "، واختصر منه عبارةالدكتور احلفناوي هوذكر مثل -
 .3وطرق التأليف اليت ذكرها الربزجني" والنقص فيها

نفي االختالف بّي األدلة املتعارضة يف الظاهر، فتعريف اجلمع إذًا يدور حول معىن 
 .ما أمكن ذلك َجيعا دون تعطيل أحد منهااستعماّلا حماولة وبيان توافقها وتآلفها، و 

 .تعريف التوفيق لغة واصطالحا: الفرع الثاني

 .تعريف التوفيق لغة: أوال

، ويطلق على "وفق"التوفيق يف اللغة مصدر للفعل وفهق، وهو فعل مزيد أصله من 
 .4املقاربة، والتآلف، واملالءمة: معاين كثرية، منها

 .تعريف التوفيق اصطالحا: ثانيا

بيان التآلف بّي ما ظاهره : التوفيق هو: "اجمليد السوسوة بقولهعرهفه الدكتور عبد 
 .5"التعارض من األحاديث، وذلك باجلمع بينها ليعمل هبا معا

                                                           

 (.191)منهج التوفيق والرتجيح بّي خمتلف احلديث، : السوسوة -1
 (.1/414)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 2
 (.454)التعارض والرتجيح، : احلفناوي - 3
املصباح املنري، : ، الفيومي(212-11/214)لسان العرب، : ، ابن منظور(6/141)مقاييس اللغة، : ابن فارس - 4

(456.) 
 (.194)ابق، املرجع الس: السوسوة - 5
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وعلى هذا ال يبعد معىن التوفيق عن معىن اجلمع، بل ال تكاد جتد بينهما فرقا، ّلذا 
 .يف بيان العالقة بينهما فإن أغلب األصوليّي َيعلوهنما مبعىن واحد، كما سريد التنبيه عليه

 .العالقة بين الجمع والتوفيق: الفرع الثالث

نظرا للتقارب الكبري بّي معنيي اجلمع والتوفيق، فإن العلماء مل يعنوا بتوضيح النسبة 
بينهما تكمن يف أن عبد اجمليد السوسوة أن العالقة  الدكتور ، ويظهر من كالموالعالقة بينهما

يرد اجلمع مقرونا بالتوفيق على أهنما مسلك واحد : "ب للتوفيق، حيث قالاجلمع طريق وسب
من مسالك دفع التعارض بّي خمتلف احلديث، وأحيانا ي عربه بأحدمها ويستغىن به عن اآلخر؛ 

اجلمع بّي خمتلف احلديث، واحلقيقة أن اجلمع : التوفيق بّي خمتلف احلديث، أويقال: فيقال
مث يذكر التوفيق مقارنا له، فال توافق التوفيق؛ لذلك يقدهم ذكر اجلمع هو الوسيلة املؤدية إىل 

 .1"وتآلف إال بعد اجلمع بّي ما ظاهره التعارض، فاجلمع وسيلة، والتوفيق نتيجة

واجلمع سبب وطريق لذلك، وعليه فيمكن فاملقصود التوفيق بّي النصوص املتعارضة، 
 .-م واهلل أعل -القول أن العالقة بينهما سببية 

 .أوجه الجمع بين النصوص المتعارضة: الفرع الرابع

اجلمع بّي النصوص الشرعية اليت ظاهرها التعارض يقوم على أساس التأويل، وأوجه 
اجلمع و ، اجلمع بالتخصيص :اجلمع تتعدهد تبعا لتعدهد طرق التأويل، وهذه الوجوه تتحدهد يف

النهي على الكراهة، وحبمل اللفظ على بالتقييد، واجلمع حبمل األمر على الندب، وحبمل 
 .2اجملاز، واجلمع باختالف احلال أو احملله، واجلمع باألخذ بالزيادة، واجلمع بالتخيري

 .وفيما يلي دراسة ملا وقفت عليه من هذه القواعد عند اإلمام املازري

 .الجمع بالتخصيص: المطلب الثاني

 .معنى القاعدة: الفرع األول
                                                           

 (.191)، منهج التوفيق والرتجيح بّي خمتلف احلديث: السوسوة - 1
، (وما بعدها 1/492)التعارض والرتجيح، : الربزجني: ، وانظر يف وجوه اجلمع أيضا(155)املرجع نفسه،  - 2

 (.474-471)التعارض والرتجيح، : احلفناوي
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 ،يكون يف حالة تعارض نصهّي يف الظاهر أحدمها عام يف داللتهاجلمع بالتخصيص 
َيتمعان يف معاجلتهما موضوعا واحدا، ويفرتقان يف كون اللفظ اخلاصه يدل واآلخر خاص، 

، فيجمع اجملتهد بينهما ببيان أنه النهص العام ال على حكم مناف ملا دله عليه اللفظ العام
ا يتناول ما  فيعمل بالنص اخلاص فيما يتناوله  عداه؛يتناول أفراد النهص اخلاص يف احلكم، وإّنه

 .1ما وراء ذلك، وهبذا يتحقق العمل بكال الدليلّيمن أفراد، ويعمل بالعام في

 .من فروع هذه القاعدة :الفرع الثاني

 .غسل الجمعة مستحب في حق من حضرها: لىالمسألة األو 

عن َجهور العلماء القول باستحباب غسل اجلمعة، ذكر أن  ‘فبعد أن نقل 
َجهور العلماء على أن : "ذلك خاص مبن حضر اجلمعة دون من مل حيضر، حيث قال

وذهب أبو ثور إىل أنه خياطب به من مل حيضر  ،الغسل ال خياطب به من ال حيضر اجلمعة
فعمه  2(محمتل الغسل يوم اجلمعة واجب على كل): لقوله عليه الصالة والسالم ؛ومن حضر

: أنه قال ×ودليل اجلماعة ما رواه أصحاب الصحيح عن النيب  ،من حضر ومن مل حيضر
وهذا يخصص  ،الجمعة ق الغسل بإتيانفعل  ، 3(أحدكم أن يأيت اجلمعة فليغتسل إذا أراد)

، فاحلديث األول عام يف خماطبة كل بالغ باالغتسال للجمعة، والثاين خاصه 4"حديثهم العام
، وير   .فع بذلك التعارض والتنايفتمبن أراد حضورها، فيحمل العام على اخلاصه

 .الجمع بين الصالتين في السفر: لثانيةالمسألة ا

 :5يف السفر على قولّياختلف الفقهاء يف اجلمع بّي الصالتّي 
                                                           

منهج التوفيق : ، السوسوة(471)، التعارض والرتجيح: ، احلفناوي(1/492)، التعارض والرتجيح: الربزجني - 1
 (.157)، والرتجيح بّي خمتلف احلديث

، ومسلم (4/261)، 174: ، رقم..أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلمعة - 2
 .، واللفظ له(4/511)، 196 :، رقم...الغ من الرجاليف صحيحه، باب وجوب غسل اجلمعة على كل ب

 (. 4/574)، 199: ، رقم..أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب وجوب غسل اجلمعة - 3
 (.1146-1/2/1145)شرح التلقّي، : املازري - 4
  (.1/242)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 5
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 .1ال َيوز اجلمع يف السفر حبال، وبه قال احلنفية :القول األول

َيوز اجلمع بّي الصالتّي اللتّي تشرتكان يف الوقت، وبه قال َجهور  :القول الثاني
 .4واحلنابلة 3والشافعية 2الفقهاء من املالكية

اجلمهور من جواز اجلمع بّي الصالتّي مبذهب  ‘أخذ  :رأي المازري

أن األحاديث عن  ‘املشرتكتّي يف الوقت؛ الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، ورأى 

وإن تعارضت فإنه ميكن بناؤها واجلمع بينها، فاليت تفيد تعّي الوقت لكل صالة  ×النيب 
الشمس،   تصفره ضر العصر، ووقت العصر ما ملما مل حيوقت الظهر : )مثل قوله عليه السالم

ور الشفق، ووقت العشاء إىل نصف الليل، ووقت صالة الفجر ووقت املغرب ما مل يسقط ث
، ما جاء عن أنس بن مالك ، واليت تدل على جواز اجلمع يف السفر5(ما مل تطلع الشمس

كان رسول اهلل إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخهر الظهر إىل وقت العصر، مث : "قال ÷

: ‘وعن اجلمع بينها يقول املازري ، 6"هما، وإذا زاغت صلى الظهر مث ركبَيمع بين
أما اجلمع يف السفر بّي الصالتّي املتفق على أنه ال شركة بينهما يف الوقت كالظهر مع "

وأما ما ، الصبح واملغرب مع العصر فإنه ال خالف يف منع اجلمع بينهما ولو تكاثرت األعذار
العصر والعشاء مع املغرب فإن اجلمع بينهما فعاًل ال وقًتا جائز يشرتك وقته كالظهر مع 

 وأما اجلمع بينهما بنقل الوقت على اجلملة فإنه َيوز عندنا وعند ...باتفاق فقهاء األمصار
وسبب االختالف يف هذا أن ...الشافعي، ومنع أبو حنيفة من اجلمع إال بعرفة واملزدلفة

لى ما ذكر ، ويف بعضها ألفاظ تدل على احلصر عهرث األوقات وبياهنا ثابت مشتأحادي
                                                           

 (.1/194)املبسوط، : السرخسي - 1
 (.1/911)اخلالف، اإلشراف على نكت مسائل : البغدادي - 2
 (.9/451)اجملموع، : النووي - 3
 (.2/121)املغين، : ابن قدامة - 4
 (. 1/947)، 614: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب مواقيت الصالة، رقم - 5
قبل أن تزيغ الشمس، أخرجه البخاري يف صحيحه، أبواب تقصري الصالة، باب يؤخر الظهر إىل العصر إذا ارحتل  - 6
، ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جواز اجلمع بّي الصالتّي يف (4/514)، 1111: رقم

 (.1/914)، 719: السفر، رقم
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إىل غري ذلك مما قدمنا  (وقت الظهر ما مل حتضر العصر) :كقوله  ،ونفي ما سواه من الوقت
يف  ووردت أحاديث جبمعه عليه الصالة والسالم...وهذا ينفي اجلمع ،ذكره من األحاديث

فرأى ألمرين أوىل أن يؤخذ به؟ يه اأف ؛وهذا يبيح اجلمع ،السفر سنذكر نصوصها فيما بعد
منها السفر بما ذكرناه من جمعه  مالك والشافعي أن أحاديث األوقات عمومات خص  

 .1"عليه الصالة والسالم في السفر
 .منع الصالة أوقات النهي متعل ق بالنوافل :المسألة الثالثة

وأحكام ما تعارض من : "ضاربا املثال ملا ميكن بناؤه من املتعارضّي ‘قال 
األقوال مذكور يف موضعه، واملشهور عند الفقهاء فيه استعمال البناء والتأويل على ما يصح 

، ومل يفرق بّي 2(كنهيه عليه السالم عن الصالة بعد العصر)معه استعمال القولّي َجيعا، 
، ومل يفرق بّي 3(ام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهامن ن: )×فرض ونافلة، وقوله 

ما بعد العصر وغريه من األزمان، فكان أحد احلديثّي يقتضي عمومه قضاء الصالة املنسية 
فمالك يبني بعد العصر، ويقتضي عموم احلديث اآلخر النهي عن الصالة املنسية حينئذ، 

محمول على النوافل، حتى ال يعط ل الحديثين، ويرى أن نهيه عن الصالة بعد العصر 
 .4"واحدا من الحديثين

 .الجمع بالتقييد: المطلب الثالث

 .معنى القاعدة: الفرع األول

                                                           

 (.121-1/4/144)شرح التلقّي، : املازري - 1
لفجر حىت تطلع ال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس، وال صالة بعد صالة ا: )لفظ احلديث - 2

: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب ال تتحرى الصالة قبل غروب الشمس، رقم قد، و (الشمس
: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب األوقات اليت هني عن الصالة فيها، رقم(4/61)، 516
 .، واللفظ له(1/567)، 147

 .تقدم خترَيه - 3
 (.1/4/796)شرح التلقّي، : ، وانظر أيضا(265)إيضاح احملصول، : املازري - 4

يف مبحث التخصيص شيء من املسائل اليت تصلح ّناذج ّلذه القاعدة، كعدة املطلقة غري املدخول هبا، واجلمع  وقد مره 
 .بّي األختّي مبلك اليمّي، ونكاح الكتابيات، وغريها
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مفاد هذه القاعدة أن يرد يف املوضوع الواحد دليالن، أحدمها يدل لفظه على احلكم  
بإطالق من غري اعتبار أليه قيد، واآلخر يدله عليه بقيد، فيجمع بينهما حبمل املطلق على 

ويتحقق العمل بالدليلّي  املقيهد، فيزول التعارضهو املقيهد، وبه يتبّيه أن املراد باللفظ املطلق 
 .1عاَجي

 .من فروع هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .نقض الوضوء بالنوم :المسألة األولى

، وأتى فيه ببديع من الفقه، لذا النومنقض الوضوء باختالف الفقهاء يف  ‘ذكر 

فذهبت طائفة إىل أنه ال  ؛اختلف الناس يف النوم: "‘ قالقد ف ارتأيت نقله حبروفه،
ذهب إىل  ،للنومإال أن يتيقن خروج احلدث، فيكون التأثري للحدث ال  ،ينقض الوضوء أصاًل 

 ،ينقض الوضوء على اإلطالق وذهبت طائفة إىل أنه حدث ،وغريه ÷ذلك أبو موسى 
 ،أصحابنا وغريهم إىل أنه ليس حبدثوذهب اجلمهور من  ،وذكر ذلك عن ابن القاسم

الغالب منها خروج احلدث دون ينقض الوضوء إذا وقع على صفة  ،ولكنه سبب احلدث
 .2الواردة يف هذا ف هذه املذاهب اختالف اآلثاروسبب اختال ،علمه

وال  كانوا ينامون مث يصلون  ×أن أصحاب النيب " :ج مسلم عن أنسفخره 
ونقله بعضهم وزاد  ،"فيضعون جنوهبم"ا احلديث وزاد فيه وقد نقل بعضهم هذ ،3"يتوضؤون

ويف  ،4حديثًا قريًبا من هذاوروى أنس  ،ل على جلوسهموهذا يد ،"ختفق رؤوسهم"فيه 

                                                           

 (.162)منهج التوفيق والرتجيح بّي خمتلف احلديث، : ، السوسوة(1/214)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 1
، فقد ذكر اختالف الفقهاء فيها على ثالثة مذاهب، (19-1/14)بداية اجملتهد، : ابن رشد: انظر املسألة يف - 2

 .وسبب اخلالف، ومذهب اجلمع، ومذهب الرتجيح، على حنو ما ذكره املازري
، 276: كتاب احليض، باب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الوضوء، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه،   - 3

(1/419.) 
 -يناجيه حىت نام القوم  ×يل حاجة، فقام النيب : أقيمت صالة العشاء، فقال رجل: "÷يريد بذلك قوله  - 4

ض له احلاجة بعد ،واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب اإلمام تعر "مث صلوا -أو بعض القوم 
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ومل  :قال أحد رواته 1"أخر العشاء حىت نام القوم واستيقظوا ×أنه " :حديث ابن عباس
فأخذ نفاة  2(ومل يتوضأ أنه نام حىت غطه ): وقد روي عنه عليه السالم ،يذكر أهنم توضؤوا

 .الوضوء من النوم بظواهر هذه األحاديث

 ؛ليله وكثريه بظواهر أ خر ختالفهاذهب إىل أنه حدث ينقض الوضوء قوأخذ من 

عند قيامهم  وهذه اآلية نزلت ،[16: املائدة][پ پ ٻ ٻ ]: فمنها قوله تعاىل
َياب إوإذا تناولت اآلية النوم مطلًقا اقتضت ...فصار القيام من النوم سبًبا لنزوله ،من النوم

فعم كل  3(لكن من غائط وبول ونوم) :ومنها قوله يف حديث صفوان ،الوضوء بقليله وكثريه
هذه الظواهر،  ولما رأى مالك رضي اهلل عنه والجمهور من العلماء اختالف...نوم

: فنوعوا النوم نوعين ؛إلى بعض لئال تتناقض أدلة الشرع ورد بعضها ،صاروا إلى تأويلها
وهذا ال ينقض الوضوء  ،حركة مر العقل ويذهب بإحساس أدنىأحدهما خفيف ال يغ

يحس معه األصوات واآلخر ثقيل يغمر العقل وال  ،لوعليه تحمل الظواهر األو 
 .4"وعلى هذا تحمل الظواهر األخرى ،الشديدة المريعة

                                                                                                                                                                      

، ومسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض (4/149)، 694: اإلقامة، رقم
 .، واللفظ له(1/419)، 276: الوضوء، رقم

. احلديث.."ليلة بالعشاء، حىت رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا ×أعتم رسول اهلل : "لفظ احلديث - 1
، ومسلم (4/51)، 571: البخاري يف الصحيح، كتاب مواقيت الصالة، باب النوم قبل العشاء ملن غلب، رقمأخرجه 

 (.1/999)، 694: يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب وقت العشاء وتأخريها، رقم
والبيهقي يف السنن ، (1/111)، 77: أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم - 2

، وضعفه األلباين كما يف تعليقه على (1/149)، 547: الكربى، كتاب الطهارة، باب ما ورد يف نوم الساجد، رقم
 .سنن الرتمذي

، وابن ماجه (21/11)، 11141: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث صفوان بن عسال املرادي، رقم - 3
، والرتمذي يف السنن، أبواب (1/214)، 971: اب الوضوء من النوم، رقميف سننه، أبواب الطهارة وسننها، ب

هذا حديث حسن صحيح، وحسنه األلباين يف : ، وقال46: الطهارة، باب املسح على اخلفّي للمسافر واملقيم، رقم
 (.1/199)إرواء الغليل، 

 (.114-1/1/111)شرح التلقّي، : املازري - 4
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أن نقض الوضوء بالنوم ليس على إطالقه، وإّنا هو مقيهد بوقوعه  ‘فأفاد كالمه 
 .على صفة ي ظنه منها خروج احلدث، وهي أن يكون نوما مستثقال

 .نقض الوضوء بمس  الذكر :المسألة الثانية

 :1اختلف الفقهاء يف نقض الوضوء مبسه الذكر على ثالثة أقوال

، ورواية عن 2لوضوء مطلقا، وبه قال أبو حنيفةالذكر ا ال ينقض مسه  :القول األول
 .3أمحد

 4الذكر مطلقا كيفما مسهه، وبه قال الشافعي ينتقض الوضوء مبسه  :القول الثاني
 .5يف الرواية الثانية عنه وأمحد

الذكر إال إذا وقع على صفة معينة، وبه قال  ال ينتقض الوضوء مبسه  :القول الثالث
: البغداديون من أصحابهأصحاب مالك، مث اختلفوا فيما بينهم يف تعيّي هذه الصفة، فقال 

 .6ه بباطن الكف أو األصابعاملعترب فيه أن ميسه : ة، وقال املغاربةذلك اللذه  املعترب يف

نقض وهو مذهب البغداديّي من أصحاب مالك،  ‘اختار : رأي المازري
ا ورد يف نقض يف املسألة، فممه  َجعا وبناء بّي األحاديث املتعارضةالوضوء مبس الذكر بلذة؛ 

، ومما جاء يف عدم نقض 7(إذا مسه أحدكم ذكره فليتوضأ: )×قوله  الوضوء مبطلق املسه 

                                                           

 (.1/11)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 1
 (.1/44)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 2
 (.1/491)املغين، : ابن قدامة - 3
 (.1/116)روضة الطالبّي، : النووي - 4
 (.1/491)املصدر السابق، : ابن قدامة - 5
 (.1/11)املصدر السابق، : ابن رشد - 6
، وابن ماجه يف (95/465)، 47442: أخرجه اإلمام أمحد يف املسند من حديث بسرة بنت صفوان، رقم - 7

، وأبو داود يف السنن، كتاب (1/214)، 974: سننه، أبواب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مسه الذكر، رقم
، والرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب الوضوء من (1/121)، 111: الطهارة، باب الوضوء من مسه الذكر، رقم
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هل هو إال : )الرجل ذكره بعدما توضهأ، فقال ملن سأله عن مسه  ×الوضوء بذلك، قوله 
 .1(بضعة منك

الجمهور من أصحابنا إلى  ولما اختلفت هذه األحاديث صار: "‘قال 
: فقال البغداديون من أصحابنا ؛بنائها ورد بعضها إلى بعض، لئال تتناقض أدلة الشرع

وجعلوا  ،لغري لذةه يث النفي حممول على مسه وحد ،ه للذةات حممولة على مسه أحاديث اإلثب
قد اعترب مالك و  ،التأويل بالقياس على ملس النساء وعضدوا هذا ،اعتبار اللذة مذهًبا ّلم

ه بباطن الكف أو ل على مسه حديث اإلثبات حممو  :وقال املغاربة ،وأصحابه اللذة فيه
هؤالء طريقة وقد سلك العراقيون ...ه بغري ذلكسه وحديث النفي حممول على م ،األصابع

فيما روي عن مالك من إثبات الوضوء ومن نفيه، وقوله الوضوء منه حسن وليس  البناء أيًضا
 .2"بسنة على أنه إّنا نفاه مع عدم اللذة وأثبته مع وجودها

وهذا : "يف آخر هذه املسألة ‘قوله ما عليه البغداديون الذي يشهد الختياره و 
إّنا نص " :وقوله يف مسألة مسه األنثيّي، 3"الذي ذكرناه من بناء هذه األقوال هو الظاهر

هما، النطالق ألن عروة بن الزبري يرى الوضوء من مسه  ؛تنبيًها على اخلالف على األنثيّي
يدل على أن ما سوى الذكر  وهذا (ذكره من مسه ) :ولنا عليه قوله..الفرج عليهما عندهاسم 

                                                                                                                                                                      

ث حسن صحيح، وأخرجه أيضا النسائي يف سننه، كتاب الطهارة، حدي: ، وقال(1/146)، 14: مس الذكر، رقم
 (.1/151)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (1/111)، 162: باب الوضوء من مس الذكر، رقم

، وابن ماجه يف سننه، أبواب (46/444)، 16445: أخرجه أمحد يف مسنده من حديث طلق بن علي، رقم - 1
، وأبوداود يف سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة يف (1/219)، 912: يف ذلك، رقم الطهارة وسننها، باب الرخصة

: ، كما أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر، رقم(1/121)، 114: ذلك، رقم
، وصححه (1/111)، 165: ، والنسائي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم(1/121)، 15

 .األلباين كما يف سنن الرتمذي
 (.141-1/1/141)شرح التلقّي، : املازري - 2
 (.1/1/146)املصدر نفسه،  - 3



373 
 

وسائر  ،ه، لوجود اللذة مبسه سائر األعضاء وألن الذكر إّنا خص هبذا احلكم دون ،خبالفه
 .1"ها، واألنثيان منها فكانتا يف احلكم مبنزلتهااألعضاء سواه ال توجد اللذة مبسه 

 .الجمع بحمل األمر على الندب: لمطلب الرابعا

 .معنى القاعدة: الفرع األول

حبمل األمر على النهدب يكون يف حالة ورود نصهّي، أحدمها يوجب فعل  اجلمع
، فيجمع اجملتهد بينهما بأن َيعل مباحا أو مندوبا ذلك الشيء َيعل فعلشيء، واآلخر 

من الوجوب إىل الندب،  - يف النص املوجب -دب قرينة صارفة لألمر ة أو النحنص اإلبا
، وأفضل أوىلاألمر على أنه فعل ذلك الشيء  ملفيح النهصّي، بكال العمل يتحقق وهبذا

 .2الندب على الرخصة يف تركهوحيمل النص املبيح أو الدال على 

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .حكم غسل الجمعة: المسألة األولى
 :3اختلف الفقهاء يف حكم غسل اجلمعة على قولّي

غسل اجلمعة مستحب، وبه قال َجهور الفقهاء من أصحاب  :القول األول 
 .4املذاهب

 .5غسل اجلمعة واجب، وهو قول أهل الظاهر :القول الثاني
مبذهب اجلمهور من استحباب غسل اجلمعة، وقد محل  ‘أخذ : رأي المازري

األوامر الواردة يف ذلك على الندب، َجعا بّي األحاديث املتعارضة، فقد ورد يف إَياب 

                                                           

 (.1/1/147)شرح التلقّي، : املازري - 1
 (.176-175)منهج التوفيق والرتجيح بّي خمتلف احلديث، : السوسوة - 2
 (.1/271)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 3
: ، النووي(445-2/449)املغين، : ، ابن قدامة(1/14)املبسوط، : ، السرخسي(1/171)املعونة، : البغدادي - 4

 (. 4/424)اجملموع، 
 (.4-4/1)احمللى، : ابن حزم - 5
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، وأيضا قوله عليه 1(اجلمعة واجب على كل حمتلميوم غسل ال: )×الغسل قول النيب 
، 2(حق هلل على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده): السالم

من توضأ يوم اجلمعة فبها : )×والذي جاء يف الداللة على األفضلية دون الوجوب قوله 

من توضأ فأحسن الوضوء، مث أتى : )×، وقوله 3(ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل
، فهذه األحاديث 4(نصت، غفر له ما بينه وبّي اجلمعة وزيادة ثالثة أياماجلمعة فاستمع وأ
، وهو مدفوع مبا إذا محلت الظواهر اليت تفيد الوجوب على الندب ظاهرها التعارض

ء فالدمهاء من العلما ؛اختلف الناس يف غسل اجلمعة: "واالستحباب، ويف هذا يقول املازري
وأما القائلون ...وذهب احلسن وداود وأهل الظاهر إىل وجوبه ،على أنه سنهة وليس بواجب

يوم اجلمعة واجب  الغسل): يف الصحيح ×بالوجوب فإهنم يستدلون على الوجوب بقوله 

حق على كل مسلم أن يغسل ) :أيضا وبقوله يف الصحيح ،احلديث املشهور( على كل حمتلم
ن هذا بأنه حممول على غريهم عوقد أجاب أصحابنا و ...(يف كل سبعة أيام رأسه وجسده

أن جواب األصحاب على  ‘، مث بّيه 5"وإشعار بتأكيد التحضيض ،وجوب السنن
كما أن جواب أصحابنا غري مقبول إال بأن تعارض : "أحاديث الوجوب غري مقبول، فقال

                                                           

 .تقدم خترَيه - 1
 أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان؟، - 2
، 194: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب الطيب والسواك يوم اجلمعة، رقم(4/212)، 147: رقم

 .، واللفظ له(4/514)
وابن ماجه يف سننه،  ،(22/296) ،41177: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث مسرة بن جندب، رقم - 3

، والرتمذي يف سننه، (4/141)، 1141: يف ذلك، رقمأبواب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الرخصة 
حديث حسن، والنسائي يف سننه، كتاب : ، وقال(4/264)، 947: أبواب اجلمعة، باب يف الوضوء يوم اجلمعة، رقم

، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري (2/49)، 1211: اجلمعة، باب الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة، رقم
 (.4/1162)وزيادته، 

 (.4/511)، 157: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب فضل من استمع وأنصت يف اخلطبة، رقم - 4
 (.1149-1/2/1141)شرح التلقّي، : املازري - 5
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األحاديث بعضها ببعض، فيستعمل فيها البناء والتأويل، ويسلك طرق الرتجيح يف البناء 
 .1.."والتأويل

 .حكم تحية المسجد: المسألة الثانية

 :2اختلف الفقهاء يف حتية املسجد على قولّي

حتية املسجد من السنن املندوب إليها، وبه قال َجهور الفقهاء من  :القول األول
 .6واحلنابلة 5والشافعية 4واملالكية 3احلنفية

 .7الظاهرحكم حتية املسجد الوجوب، وبه قال أهل  :القول الثاني

مبذهب اجلمهور، فتحية املسجد سنهة مندوب إليها غري  ‘أخذ  :رأي المازري
األمر هبا ملن دخل املسجد، حيث قال عليه الصالة رد احلديث يف قد و كان واجبة، وإن  

فظاهر األمر أهنا على ، 8(إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتّي قبل أن َيلس: )والسالم
الوجوب، لكنه حيمل على الندب مبا ورد يف بعض األحاديث من نفي وجوب غري الصلوات 

وقال َجهور  ،فقال داود بوجوهبا ؛اختلف الناس يف حتية املسجد: "ويف ذلك قولهاخلمس، 
 ،سجدديث الوارد باألمر بتحية املفتعلق داود يف إثبات الوجوب باحل ،الفقهاء بنفي الوجوب

عن الصلوات فقال  ×ونفى َجهور العلماء الوجوب حبديث األعرايب السائل للنيب 

                                                           

 (.1/1/1149)، شرح التلقّي: املازري - 1
 (.1/971)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.4/951)املختار، رد احملتار على الدر : ابن عابدين - 3
 (.4/279)مواهب اجلليل، : احلطاب - 4
 (.1/927)روضة الطالبّي، : النووي - 5
 (.257-1/256)الكايف، : ابن قدامة - 6
ي نقل عن أهل الظاهر هذا القول كما يف بداية اجملتهد، لكن الذي ذكره ابن حزم أن ركعيت حتية املسجد ليست  - 7

 (.5/64)احمللى، : ابن حزم :انظر ا،كيد، وليس شيء أوكد منهمبفرض  وإّنا هي يف غاية التأ
، 999: ، رقم..أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتّي - 8

، 719: ، رقم..،ومسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب حتية املسجد بركعتّي(1/527)
(1/945.) 
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 ،1(وعإال إن تط ،ال): قال هل علي غريهن؟ قال (يلةمخس صلوات يف اليوم والل): ×
 وتحية المسجد زائدة على الخمس ،فنفى وجوب ما زاد على الخمس وأثبته تطوًعا

ألجل هذا  ؛ق به داود على الندبونحمل الحديث الذي تعل   ،فوجب أن تكون تطوًعا
 .2"الحديث الذي ذكرناه

 .الجمع بحمل النهي على الكراهة: المطلب الخامس

 .معنى القاعدة: الفرع األول

مفاد هذه القاعدة فيما لو ورد نصان يتناوالن موضوعا واحدا، أحدمها فيه النهي عن 
زه، فاجلمع بينهما يكون حبمل النص الناهي على وجوافعل شيء، واآلخر يفيد إباحته 

 .3الكراهة، ويبقى النص املبيح على حكم اجلواز

 .نماذج من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .حكم كسب الحج ام :المسألة األولى

مثن الكلب خبيث، ومهر البغي : )×جاء يف النهي عن كسب احلجهام قول النيب 
، وورد يف مقابله حديث مفاده اجلواز واإلباحة، وهو قول 4(احلجهام خبيثخبيث، وكسب 

، فاحلديث األول أفاد املنع 5"وأعطى احلجهام أجره ×احتجم النيب : "÷ابن عباس 
والتحرمي، والثاين دل على اجلواز واإلباحة، فتعّي اجلمع بّي احلديثّي ليزول التعارض، وعن 

فمحمله عندنا على أن ، (كسب الَحجَّام خبيث): وأمَّا قوله: "‘ذلك يقول املازري 

                                                           

 .تقدم خترَيه - 1
 (.1/1/265)شرح التلقّي، : املازري - 2
 (.171)منهج التوفيق والرتجيح بّي خمتلف احلديث، : السوسوة - 3
 (.2/1144)، 1561: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب حترمي مثن الكلب وحلوان الكاهن، رقم - 4

، ومسلم يف (9/951)، 4474: خراج احلجهام، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلجارة، باب  - 5
 .، واللفظ للبخاري(2/1415)، 1414: صحيحه، كتاب املساقاة، باب حل أجرة احلجامة، رقم
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رم على مكا ألهنا من الصنائع الذميمة املستقذرة، والشرع حيضه  ؛المراد به التنزُّه عن كسبه
حجَم ": والدليل على ذلك قول ابن عباس في كتاب مسلم ة،األخالق والتنزُّه عن الدناء

أجره وكلَّم سيده فخفَّف عنه من  × النبيُّ َعْبٌد لبني بياضة فأعطاه  × النبيَّ 
 .2"ولو كان ُسحتا َلْم يعطه 1"ضريبته

 .األكل مما أكل الكلب الصائد :المسألة الثانية

على هو منه صيد الكلب إذا أمسكه وأكل حكم األكل من  اختلف الفقهاء يف 
 :3قولّي

األكل من صيد الكلب جائز بشرط أن ال يأكل منه، فإن كل منه  :القول األول
 .6وأمحد 5والشافعي 4فال َيوز، وبه قال أبو حنيفة

 .7يباح أكله لكن مع الكراهة، وبه قال مالك :القول الثاني

اجلمع بّي األحاديث، واألخذ مبذهب مالك من  ‘اختار  :رأي المازري
فقد تعارضت األدلة يف القول جبواز األكل مما صاده الكلب املعلهم وأكل منه مع الكراهة، 

 لعدي بن حامت ×هذه املسألة بّي مبيح ومانع، فالنص الذي مينع من ذلك قول النيب 

تأكل، فإنه إّنا أمسك إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اهلل فكل، فإن أكل منه فال : )÷

: ÷يه إباحة ذلك فقوله عليه السالم أليب ثعلبة اخلشين ، أما الذي وردت ف8(على نفسه

                                                           

 (.2/1415)، 1414: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب حل أجرة احلجامة، رقم - 1
 (.4/444)املعلم، : املازري - 2
 (.2/1174)اجملتهد، بداية : ابن رشد - 3
 (442-11/444)املبسوط، : السرخسي - 4
 (.15/1)احلاوي الكبري، : املاوردي - 5
 (.275-11/279)اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، : املرداوي - 6
 (.174-9/171)الذخرية، : القرايف - 7
 .تقدم خترَيه - 8
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يا رسول اهلل، ذكيه : ، فقال(ن كانت لك كالب مكلبة فكل مما أمسكت عليكإ: )÷
؟ قال ، وعن 1(وإن أكل منه: )وإن أكل منه؟، قال: ، قال(ذكيه وغري ذكيه : )وغري ذكيه

فمذهب مالك  (تأكل وإن أكل فال): وأما قوله: "‘احلديثّي يقول املازري  اجلمع بّي
 ،أنه ال يأكل، وهو مذهب أيب حنيفة: ومذهب الشافعي يف أحد قوليه ،أنه يأكل وإن أكل

 :ويتعلقون أيضًا بظاهر قوله تعاىل ،وهذا احلديث الذي ذكره مسلم من آكد ما حيتجهون به

 ،فكلوا مما أمسكن: كله إمساك لقالولو أراد  ، [9:املائدة][  ھ ھ ہ ہ]
إشارة ملا قالوه ملا كان اإلمساك يتنوهع عندهم خصهص اجلائز منه هبذه " عليكم"فزيادة 
ا أمَسَك على  ؛ولو كان القرآن حمتمال لكان هذا احلديث بيانا: قالوا ،الزيادة ألنه أخرب أنه إّنَّ
 .نفسه

ويرون أن الباقي بعد أكله  ،اآلية ظاهرة فيما قالوه وأمَّا أصَحابَنا فال يَسل مون كون
 .اإلشَعار  بأنَّ َما أمسكه من غري إرَسال ال نأكله" عليكم"وفائدة قوله  ،ليناممسك ع

ذكره أبو داود  وقد فيقابلونه حبديث أيب ثَعَلَبةوأمها احلديث الهذي خرجه يف مسلم 
 لىي النهي عحمل حديث مسلم فوم ،إباحة األكل مما أمسك وإن أكل: وفيه ،وغريه

 .2"وحديث أبي ثعلبة على اإلباحة حتى ال تتعارَض األحاديث ،التَّنزيه واالستحباب

 .الجمع باختالف الحال أو المحل: المطلب السادس

 .معنى القاعدة: الفرع األول

حمل تطبيق هذه القاعدة يف حالة ما إذا ورد نصان يعاجلان موضوعا واحدا، وكان 
بينهما تعارض وتناف، فيجمع بينهما حبمل كل واحد منهما على حال خيتلف عن حال 

                                                           

، 6745: ن العاص عن أيب ثعلبة اخلشين، رقمأخرجه أمحد يف مسنده من حديث عبد اهلل بن عمرو ب - 1
، وحسنه األلباين يف (9/977)، 4157: ، وأبو داود يف سننه، كتاب الصيد، باب يف الصيد، رقم(11/225)

 (.217-4/216)ضعيف أيب داود، 
 (.61-2/67)املعلم،  :املازري - 2
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اآلخر، أو حمل خيتلف عن حمل اآلخر، فاجلمع هبذه الطريقة يقوم على تنزيل كل واحد من 
 .1عن موضع اآلخرالنصّي املتعارضّي موضعا خيتلف 

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .هيئة صالة الخوف: المسألة األولى

اختلف الفقهاء يف صفة صالة اخلوف بناء على اختالف األحاديث الواردة عن النيب 
وقد ذكر ابن رشد احلفيد أن املشهور من هذه اّليئات سبعة، على حسب ، 2من فعله ×

 :من هذه األحاديثاألحاديث الواردة يف ذلك، 

يوم ذات الرقاع صالة  ×عمهن صلى مع رسول اهلل ات رواية صاحل بن خوه  -
أن طائفة صفهت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، مث ثبت قائما : "اخلوف

وصلوا ألنفسهم، مث انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت 
 .3"بقيت، مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم، مث سلم هبم

مث يقبل اآلخرون الذين : "يث يف موطئه، ويف بعض طرقهوأورد اإلمام مالك هذا احلد
مل يصلوا، فيكربون وراء اإلمام، فريكع هبم ويسجد مث يسلهم، فيقومون فريكعون ألنفسهم 

 .4"مونالركعة الثانية، مث يسله 

صالة اخلوف بإحدى الطائفتّي  ×صلى رسول اهلل : "، قالرواية ابن عمر -
العدو، مث انصرفوا وقاموا يف مقام أصحاهبم مقبلّي على ركعة، والطائفة األخرى مواجهة 

                                                           

 (.115-119)منهج التوفيق والرتجيح، : السوسوة - 1
 (.وما بعدها 1/914)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
، ومسلم يف (7/944)، 9144: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم - 3

 (.1/575)، 194: صحيحه، كتاب الصالة، باب صالة اخلوف، رقم
 (.1/457)، 519: يف موطئه، كتاب الصالة، باب صالة اخلوف، رقم أخرجه اإلمام مالك - 4
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، مث قضى هؤالء ×ركعة، مث سلهم النيب  ×العدو، وجاء أولئك مث صلى هبم النيب 
 .1"ركعة، وهؤالء ركعة

 صالة اخلوف، فصلى رسول اهلل ×أنه صلى مع رسول اهلل : "رواية جابر -

 ×بإحدى الطائفتّي ركعتّي، مث صلى بالطائفة األخرى ركعتّي، فصلى رسول اهلل  ×
 .2"أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتّي

 :ثالثة مذاهب الفقهاء في صفة صالة الخوفوعليه ف

أن َيعل اإلمام الناس طائفتّي؛ : مذهب احلنفية وصفتها عندهم :المذهب األول
إن كانوا يف سفر أو صالة الفجر، وركعتّي إن كانوا يف حضر  - فيصلي بالطائفة األوىل ركعة

، فإذا رفع رأسه منها ذهبوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة األخرى -والصالة رباعية 
فيصلي هبم ركعة ويسلهم، مث ذهبوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة األخرى األوىل فيتمون 

، هذا إذا كانت جاءت األخرى فيصلون الركعة األوىل بقراءةو  مهتم بال قراءة مث ذهبواصال
، وهذا موافق ملا جاء الصالة سفرية،وإن كانت حضرية صلى اإلمام بكل طائفة منهم ركعتّي

 .3يف رواية ابن عمر

م اإلمام الناس طائفتّي، فيصلي أن يقسه : مذهب املالكية، وصفتها :المذهب الثاني
، والطائفة الثانية يف -ركعتان يف احلضر، وركعة يف السفر  -بالطائفة األوىل شطر الصالة 

مواجهة العدو، حىت إذا قضى شطرها انتظر حىت يتموا صالمهتم، مث يذهبون فيكونون بإزاء 
العدو، مث تأيت الطائفة الثانية فيصلي هبم ما بقي من الصالة مث يسلهم ويقومون فيتمون 

 .4يف املوطأ اليتلى رواية صاحل بن خوهات صالمهتم، وهذا ع

                                                           

، ومسلم يف (4/921)، 494: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، أبواب صالة اخلوف، رقم - 1
 .، واللفظ له(1/579)، 124: باب صالة اخلوف، رقمصحيحه، كتاب الصالة، 

 (.1/576)، 192: صالة اخلوف، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب  - 2
 (.4/96)املبسوط، : السرخسي - 3
 (.1/171)املعونة، : بغداديال - 4
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مذهب الشافعية واحلنابلة، وصفتها مبثل الصفة اليت اختارها  :المذهب الثالث
املالكية، إال أن اإلمام إذا أمت صالته بالطائفة الثانية مل يسلم حىت يتموا صالمهتم مث يسلهم 

 .1هبم، على ما جاء يف رواية صاحل بن خوهات األوىل

بأن حتمل   ؛يف هذه اّليئات واألحاديث أن َيمع بينها ‘رأيه  :رأي المازري
اختلفت األحاديث يف : "ز منه، حيث قالكل هيئة على ما يناسب مواجهة العدو والتحره 

وروى صاحل بن َخوَّات  ،هذه اّليئة املذكورة ÷فذكر ابن عمر  ؛هيئة صالة اخلوف
هذه األحاديث المختلفة أن وأحسن ما بنيت عليه  ،ها، وروى جابر هيئة أخرى غريمهاغري 

يحمل على اختالف أحوال أد ى االجتهاد في كل حالة إلى إيقاع الصالة على تلك 
، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان فيها  الهيئة أْحَصُن وأكثر تحرزا وأمنا من العدو 

قد تقرر بما قدمناه أن صالة : "‘، ويؤكهد ذلك قوله 2"تفريط وإضاعة للحزم
فكل ما كان أحرز رُج ح على غيره  ،ز من العدوللتحر   3ى تلك الهيئةالخوف شرعت عل

 .4"ما لم يمنع منه دليل

 .اإلبراد بصالة الظهر: المسألة الثانية

تعارضت النصوص يف مسألة اإلبراد بصالة الظهر، ففي بعضها األمر بذلك، ويف 
: ×أن رسول اهلل قال  ÷بعضها اآلخر املنع منه، فقد جاء يف احلديث عن أيب هريرة 

، وهذا أمر بتأخري صالة 5(إذا اشتده احلره فأبردوا عن الصالة، فإن شدهة احلره من فيح جهنم)
 .الظهر بعض الوقت

                                                           

 (.2/441)املغين، : ، ابن قدامة(4/961)احلاوي الكبري، : املاوردي - 1
 (.1/966)املعلم، : املازري - 2
 .يريد بذلك اّليئة اليت اختارها املالكية - 3
 (.1/2/1151)التلقّي، شرح : املازري - 4
، رقم - 5 ، (4/15)، 522: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب مواقيت الصالة، باب اإلبراد بالظهر يف شدهة احلره

، رقم ، 615: ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب اإلبراد بالظهر يف شدهة احلره
(1/921.) 
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حره الرمضاء فلم  فشكونا إليه ×أتينا رسول اهلل : "قال ÷وجاء عن خبهاب 

الوقت، فوقع  مل َيبهم إىل طلبهم تأخريها بعض ×، وهذا يفيد أن النيب 1"ي ْشِكنا

معارض  2هذا احلديث: "يف التعليق على هذين احلديثّي ‘التعارض؛ يقول املازري 
واألشبه في بَيانهما أنه إنما لم يشكهم ألنهم أرادوا أن يؤخروا إلى بعد الوقت  ،لألول

الذي حد  لهم في الحديث اآلخر، وأمرهم باإِلبراد إليه فيزيدون على القدر الذي 
، فحمل احلديث األول على تأخريها بعض الوقت مبا ال يفوت معه 3"رخص لهم فيه

الوقت، وحيمل احلديث الثاين على ما خياف معه فوات وقت الصالة املختار، كما قال يف 
احلر القاطع عن استيفاء  واألصح عندي مراعاة حال يومه، فإذا فرت: "بيان وقت اإلبراد

وات ففإن مل يفرت حىت خيف  ،ت املختارالوق الصالة، أمر بإيقاع الصالة حينئذ إذا حان
 .4"الوقت مل تؤخر عن الوقت

 .أكل المحرم من صيد الحالل: ةالمسألة الثالث

 :5تلف الفقهاء يف أكل احملرم من صيد احلالل على قولّي مشهوريناخ

َيوز له أكله على كل حال ما مل يكن له إعانة على صيده، وبه قال  :القول األول
 .6أبو حنيفة

حرم فال حيل له أكله، وإن مل ي صد من إن كان الصيد ِصيد ألجل املـ   :القول الثاني
 .2وأمحد 1والشافعي 7أجله فهو حالل له، وبه قال مالك

                                                           

املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب تقدمي الظهر يف أول الوقت يف غري أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب  - 1
 (.1/922)، 614: شدة احلر، رقم

 .يريد حديث خبهاب - 2
 (.1/921)املعلم، : املازري - 3
 (.241-1/1/241)شرح التلقّي، : املازري - 4
 (.4/111)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 5
 (.9/17)املبسوط، : السرخسي - 6
 (.244-2/241)الذخرية، : القرايف - 7
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إن كان الصيد من أجله فحرام عليه  اجلمهور؛مبذهب  ‘أخذ  :رأي المازري
جاء عن ابن ذلك أنه  ث؛، َجعا بّي األحاديله حالل هوأكله، وإن مل ي صد من أجله ف

محار وحش وهو حمرم فرده  ×أهدى الصعب بن جثامة إىل النيب : "أنه قال ÷عباس 

: قال ÷، وجاء يف مقابله حديث أيب قتادة 3("لوال أنا حمرمون لقبلناه منك: )عليه وقال

بالقاحة، ومنا احملرِم، ومنا غري احملرِم، فرأيت أصحايب يرتاءون شيئا،  ×كنا مع النيب "
ال نعينك عليه بشيء؛ إنا حمرمون، : ، فقالوا- يعين وقع سوطه -فنظرت فإذا محار وحش 

: فتناولته فأخذته، مث أتيت احلمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحايب، فقال بعضهم
كلوه، : )وهو أمامنا، فسألته فقال ×ا، فأتيت النيب ال تأكلو : كلوا، وقال بعضهم

ويمكن بناء حديث أبي قتادة مع : "‘، وبينهما تعارض، لذلك قال املازري 4(حالل
امتنع من األكل في حديث زيد ألنه ِصيد من : فيقال ،على مذهب مالك 5حديث زيد

 .6"ولم يمتنع في حديث أبي قتادة ألنه لم ُيَصد من أجله ،أجله

 .نكاح المحرم: ةرابعالمسألة ال

 :7اختلف الفقهاء يف نكاح احملرم على قولّي اثنّي

 .1َيوز للمحرم أن يَنكح أو ي نِكح، وبه قال احلنفية :القول األول

                                                                                                                                                                      

 (.241-7/241)اجملموع، : النووي - 1
 (.5/125: )املغين: ابن قدامة - 2
: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم محارا وحشيا حيا مل يقبل، رقم - 3

، واللفظ (4/151)، 1149: للمحرم، رقم، ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب حترمي الصيد (9/21)، 1145
 .له

، 1142: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب ال يعّي احملرم احلالل يف قتل الصيد، رقم - 4
 .، واللفظ للبخاري(4/151)، 1146: احلج، باب حترمي الصيد للمحرم، رقم ، ومسلم يف صحيحه، كتاب(9/47)

 .الصعب بن جثامةهو أحد الطرق حلديث  - 5
 (.4/76)املعلم، : املازري - 6
 (.4/115)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 7
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 3والشافعية 2ال َيوز للمحرم أن يَنكح وال أن ي نكح، وهو قول املالكية :القول الثاني
 .4واحلنابلة

مذهب اجلمهور من عدم جواز نكاح احملرم، سواء يف  ‘مذهبه  :رأي المازري

 كان  على تعارض األدلة يف ذلك، والذي ‘خاصة نفسه، أو يف حق موليته، وقد نبهه 
ال يَنكح احملرم وال ي نكح، وال : )سببا للخالف يف املسألة، فقد قال عليه الصالة والسالم

تزوهج ميمونة وهو  ×أن النيب : "، وقابله حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما5(خيطب
، فعارض القول الفعَل، فمن قال باجلواز أخذ بداللة الفعل، ومن قال بالتحرمي أخذ 6"حمرم

على القول بالتحرمي كما سبق، ومع ذلك فقد َجع بّي  ‘بداللة القول، واملازري 
وقد ر وي أيضا يف حديث ميمونة من طريق آخر أنه : "الاحلديثّي مبا يزيل التعارض، حيث ق

ألن القول أوىل بأن يقدم  ؛القول ها هنا بال شك ةتقدم وهذا ما يقوي، 7تزوجها وهو حالل
الرواية من روى أنه حالل : فيقال ؛ويصح بناء الروايتين في الفعل، من فعل خمتلف فيه

حالٌّ في  :أي "نكحها وهو محرم" :وتحمل الرواية األخرى على أن قوله ،هي األصل
ومن حله باحلرم ينطلق عليه اسم حمرم وإن كان  ،× اإِلحرام على نفسه الحرم ال عاقد

 .8"فتبنى القولتان على هذا ويخرجان عن التكاذبحالاًل، 

 .الجمع باألخذ بالزيادة: المطلب السابع

                                                                                                                                                                      

 (.9/141)املبسوط، : السرخسي - 1
 (.9/556)النوادر الوالزيادات، : القريواين - 2
 (.7/447)اجملموع، : النووي - 3
 (.5/164)املغين، : ابن قدامة - 4
 (.4/1121)، 1914: النكاح، باب حترمي نكاح احملرم وكراهة خطبته، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب  - 5
، ومسلم يف صحيحه،  (9/51)، 1127: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب تزويج احملرم، رقم - 6

 (.4/1121)، 1911: كتاب النكاح، باب حترمي نكاح احملرم وكراهة خطبته، رقم
 (.4/1121)بن األصم،  هي يف صحيح مسلم عن اليزيد - 7
 (.121-4/127)املعلم، : املازري - 8
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 .معنى القاعدة: الفرع األول

دليالن يف موضوع واحد، يف أحدمها زيادة ال  حمل إعمال هذه القاعدة فيما لورد
توجد يف اآلخر، وكانت زيادة صحيحة ثابتة، من غري منافاة للمزيد عليه، فيكون اجلمع 
بينهما بقبول تلك الزيادة، والعمل بالدليلّي معا فيما التقيا واتفقا عليه، وبالزيادة فيما دلت 

 .1عليه

 .من فروع هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .من السباع تحريم ذوات المخالب واألنياب: ألةمس

 :2اختلف الفقهاء يف حلوم ذوات املخالب واألنياب من السباع على قولّي

 3حيرم تناول حلوم ذوات املخالب واألنياب من السباع، وبه قال احلنفية :القول األول
 .5واحلنابلة 4والشافعية 3احلنفية

 .6كراهة أكل ذوات األنياب، وإباحة ذوات املخالب، وبه قال املالكية  :القول الثاني

 .6املالكية
من حترمي أكلها، آخذا بالزيادة اليت مبذهب اجلمهور،  ‘أخذ  :رأي المازري

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]: أن قول اهلل تعاىل: وردت يف احلديث بالنهي عنها، وتفصيل القول

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

، ففي هذه اآلية نفي لتحرمي [195: األنعام] [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

                                                           

 (.115)منهج التوفيق والرتجيح بّي خمتلف احلديث، : السوسوة - 1
 (.2/1417)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.11/441)املبسوط، : السرخسي - 3
 (.15/127،199)احلاوي الكبري، : املاوردي - 4
 (12/214،244)املغين، : ابن قدامة - 5
 (9/274)النوادر والزيادات، : القريواين - 6



386 
 

 ×هنى رسول اهلل : "قال ÷سوى ما ذكر، وجاء يف احلديث عن أيب ثعلبة اخلشين 

كل ذي ناب من السباع : )×، وما يؤكد التحرمي قوله 1"عن كل ذي ناب من السباع

عن كل ذي  ×هنى رسول اهلل : "، وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال2(فأكله حرام
ما يفيد حترمي  ألحاديث الثالثةا ، ويف هذه3"ناب من السباع، وعن كل ذي خملب من الطري

ففي ذلك  ؛اختلف النهاس يف السباع: "يقول المازري عن دفعهو ذلك، فوقع التعارض، 
وبالتهحرمي قال أبو حنيفة والشهافعي، وهذا احلديث الذي أورده  ،روايتان التهحرمي والكراهية

 .م نصه يف التَّحرميمسل

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :قوله سبحانهبوكأنَّ أصحابنا تعلهقوا يف الكراهية 

ا أخرب عن أنه ال َيد حم رَّما  ؛وهذا فيه نظر ،وليس فيها ذكر الس باع. اآلية [ڻ ألنه إّنَّ
وقد ذكر أنه احلديث ورد بعد ألنَّ اآلية مكيهة  ،وقد ميكن أن يوجد فيما بعد ،إالَّ َما ذ كر

لسهباع حكم واألحكام يصحه وهو مدينه، وأيضًا فَإنه اآلية َخبَـٌر عن أنه مل َيد، وحترمي ا
 ؛وال يمكن تعارضها إالَّ على وجه يمكن فيه البناء ،نسخها واألخبار ال يصح نسخها

لناه على أن ه أوحي إليه به فيما فإذا أخبر أنه ال يجد محر ما ووجدنا نحن محر ما حم
وهذا ال  ،ألن ه لو كان أوحي إليه به فيما قبل وكان الخبر عاما صار الخبر كذبا ؛بعد

ه قال أبو حنيفة والشهافعي، ومذهبنا أن بري، فوأمها هنيه عن كله ذي خملب من الطه ...يصح
يه ويرون أهنها قد تكون تتصيهد ولعله أصحابـََنا حيملون هذا النههي على التهنز  ،أكلها ليس حبرام

وهذا ضعيف وال ميكن ترك األحاديث مبثل هذا  ،من السهموم ما خيشى منه على أكلها

                                                           

، 5521: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم - 1
، ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب حترمي كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من (4/657)

 .، واللفظ له(2/1522)، 1424: الطري، رقم
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب حترمي كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري،  - 2
 (.2/1529)، 1422: رقم
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب حترمي كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري،  - 3
 (.2/1529)، 1429: رقم
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ا َيب النهظر بّي اآلية وهذا احلديث وهل تكون اآلية تقتضي جواَز أكل كل  التهقدير؛ لكن إّنَّ
 .1"وقد نبَّهنا على الت حقيق في ذلك ،ذي خملب أو ال تقتضيه

 .الجمع بالتخيير: الثامن المطلب

 .معنى القاعدة: الفرع األول

 ورود نصّي  حالة ، يكون يف- ويعرب عنه جبواز أحد األمرين - اجلمع بالتخيري
بينهما  اجملتهد ويوفق تنوع ال اختالف تضاد، فيجمع اختالف ظاهرا، خمتلفّي متعارضّي

ما صورتا  يتحقق على سبيل التهخيري، وهبذان َيوز للمكلف فعل أحدها متنوعتان ببيان أهنه
 .النهصّي بكال العمل

، ×النيب  عن خمتلفّي فعلّي نقال  فيما إذا ورد نصانقاعدة ال هذه وجمال إعمال

 اثنّي يوم يف ويفطر اثنّي يوم يصوم ضدهه؛ كأن يفعل أو يرتكه، أو مرة الشيء يفعل بأن
األمر  × يتكرر منه أن أو أخرى، جنازة رؤية عند يقعد مثه  جنازة رؤية عند يقوم أو آخر،

 .2، فيؤخذ منها أهنا على التخيري دون التعيّيخمتلفة هبيئات مرهات عدهة الواحد

 .نماذج من الفروع المبنية على قاعدة الجمع بالتخيير: الفرع الثاني

 .عدد الغسالت في الوضوء :المسألة األولى

األعضاء املغسولة، والقدر اجملزئ يف الوضوء اتفق الفقهاء على أن الواجب من طهارة 
إّنا اقتصر : "، ويف هذا يقول املازري3مرة مرة إذا أسبغ، وأن االثنّي والثالث مندوب إليها

[  پ پ]: يف الوجوب على مرة واحدة ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال

واألمر املطلق حيمل على مرة واحدة إذا  ،مر بالغسل مطلًقا غري مقرون بعددفأ، [6:املائدة]
: نه عليه السالم توضأ مرة مرة وقالإوأيًضا ف...د من القرائن عند َجاعة من أهل األصولجتره 

                                                           

 (.79-2/74)املعلم، : املازري - 1
 (.114)منهج التوفيق والرتجيح بّي خمتلف احلديث، : السوسوة - 2
 (.1/21)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 3
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من توضأ مرتّي ) :وقال ،وتوضأ مرتّي مرتّي"...1(هذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إال به)
هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي ): وتوضأ ثالثًا ثالثًا وقال ،(مرتّي أتاه اهلل أجره مرتّي

، فاملتوضئ 3"تنبيه على هناية الفضيلة يف هذا ×وهذا منه  2"(مضوء إبراهيم عليه السالو و 
خمريه يف العدد، إن شاء اقتصر على الواجب مرهة واحدة، وإن شاء زاد عليه بقدر الفضيلة؛ 

أنه إذا زاد على القدر الواجب فإنه ينوي به  ‘بّيه مرهتّي مرهتّي، أو ثالثا ثالثا، وقد 
 .4جمرهد الفضيلة، وذكر أن هذا هو األصل

 .ى بالناساإلطالة والتخفيف لمن صل :المسألة الثانية

  -عليه السالم -مفادها أنه   ×جاءت بعض األحاديث يف صفة صالة النيب 

  ×أن النيب : "÷كان يطيل القراءة يف الصالة، كما يف حديث أيب سعيد اخلدري 
كان يقرأ يف صالة الظهر يف الركعتّي األوليّي يف كل ركعة قدر ثالثّي آية، ويف األخريّي قدر 

، ويف العصر يف الركعتّي األوليّي يف كل ركعة قدر -أو قال نصف ذلك  -مخس عشرة آية 
األئمة  ×، وجاء يف مقابلها أمره 5"قراءة مخس عشرة آية، ويف األخريّي قدر نصف ذلك

، فأيكم أمه الناس فليوجز؛ رينإن منكم منفه : )-عليه السالم  -من ذلك قوله بالتخفيف، 
وأما ما ورد يف  : "، وعن تعارضهما يقول املازري6(فإن من ورائه الكبري والضعيف وذا احلاجة

فإنه قد ورد ما  ،يف بعض الصلوات -عليه السالم  -كتاب مسلم من أحاديث إطالته 

                                                           

 .تقدم خترَيه - 1
وابن ماجه يف سننه، ، (11/47)، 5725:  بن عمر، رقمأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عبد اهلل - 2

فه ، وضعه (471-1/461)، 941و 914: وسننها، باب ما جاء يف الوضوء مرة ومرتّي وثالثا، رقمأبواب الطهارة 
 (.1/129)األلباين يف إرواء الغليل، 

 (.164-1/1/161)شرح التلقّي، : املازري - 3
 (.1/1/164)املصدر نفسه،  - 4
 (.229)، 954: رقمالظهر والعصر،  ة يفءأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب القرا - 5
، 714: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب ختفيف اإلمام يف القيام وإمتام الركوع والسجود، رقم - 6

 (.1/291)، 966: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام، رقم(4/141)
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الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبري  م منف رين فأيكم أمَّ إن منك): ×يعارضه وهو قوله 

تعليل فيبعد تطرق بالتخفيف، وإشارة لل ×وهذا أمر منه ، (والضعيف وذا احلاجة
 .االحتمال إليه

فقد حيمل على أنه كان ذلك يف بعض  ،وما نقل من أفعاله اليت ظاهرها اإِلطالة
علم من حال من وراءه يف تلك  ×أو على أنه  ،ليبّي للناس جواز اإِلطالة ؛األوقات

 .1"عليه اإِلطالة وأوحي إليه أنه ال يدخل عليه من تشقه  ،الصلوات أهنم ال يشق عليهم ذلك

يرى يف النصوص املتعارضة وجوب اجلمع بينها،  ‘فمما سبق نتبّي أن املازري 
ر، حىت يعمل بكل وبطريق من الطرق السالفة الذكوبناء بعضها على بعض ما أمكن ذلك، 

 . دليل يف حملهه، وال يتجاوز واحدا منها بالطرح واإلمهال

                                                           

 (.1/912)املعلم، : املازري - 1
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 .بناء الفروع على قواعد النسخ: المبحث الثالث

من شروط وقوع التعارض بني نصوص الشرع وحدة الزمان، بأن يرد النصان  :تمهيد
وأحدمها يقتضي خالف ما يقتضيه اآلخر، فيتعني رفع على حمل واحد يف زمان واحد، 

فإن مل يكن للجمع بينهما سبيل وُعلم زمان كل واحد منهما وجب  التناقض والتنايف بينهما،
من ، لذلك فإن -وهو النّص املتقّدم  -وطرح اآلخر  -وهو النّص املتأخر  -العمل بأحدمها 

أن ب، فيزول التعارض بالعلم بني املتعارضنينسخ البطرق دفع التعارض بني النصوص احلكم 
، فيحكم بثبوت املتأّخر، ونسخ املتقّدم، وفيما يلي خيتلف عن زمان اآلخر األحدمها زمان

 :يف دفع التعارض هبذه الطريقة وفق ما يلي ‘دراسة ملنهج املازري 

 .تعريف النسخ وحكمه وشروطه: المطلب األول

 .تعريف النسخ لغة واصطالحا: الفرع األول

 .تعريف النسخ لغة: أوال

 :1اثنانالنسخ مصدر للفعل نسخ ينسخ، ومن أشهر معانيه 

نسخت الشمس الظّل؛ إذا أزالته، ونسخت الريح : اإلزالة والرفع، من قوهلم :األول

[  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]: آثار القوم؛ إذا أزالتها وعفت عليها، ومنه قوله تعاىل

 [.25:احلج]

نسخت الكتاب؛ إذا نقلت ما : نقل الشيء وحتويله من مكان آلخر، يقال :الثاني

 [.52:اجلاثية][  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ]: فيه، ومنه قوله تعاىل

وهل تبديل : "، وإليه أشار املازري بقوله1واملعىن األول أقرب إىل املعىن االصطالحي
 .2"القراءات إال أخفض مرتبة من النسخ الذي هو إزالة القرآن واألحكام رأسا

                                                           

 (.3/16)العرب، لسان : ، ابن منظور(2/454)مقاييس اللغة، :  ابن فارس - 1
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 .تعريف النسخ اصطالحا: ثانيا

 :ومن مجلة ما جاء يف ذلك تعددت تعريفات أهل األصول للنسخ،

على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجه لواله لكان اخلطاب الدال " -
 .3"ثابتا مع تراخيه عنه

 .4"بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي مرتاخ عنه" -

 .5"رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخِّر" -

األصوليني، وهو املختار؛ نظرا لدقته وهذا التعريف األخري هو الذي عليه أكثر 
، وعلى هذا فيكون النسخ رفعا للحكم الشرعي الثابت بدليل متقّدم، على حنو ووجازة عبارته

 .6"رفع ثابٍت مستقر   -النسخ : أي -ألنه : "ما أشار إليه املازري بقوله

 .حكم النسخ: الفرع الثاني

خالف، وهذا ما اتفق عليه العلماء النسخ يف هذه الشريعة جائز وواقع شرعا من غري 
 .7قدميا وحديثا

                                                                                                                                                                      

أمحد : أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي، اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، حتقيق: مكي بن أيب طالب - 1
 (.42)م، 6291-ه6441، 6دار املنارة، ط: حسن فرحات، جدة

 (.6/414)املعلم، : املازري - 2
، ابن (662)اللمع، : الشريازي: وانظر أيضا ،(5/595)احملصول، : ، الرازي(6/542)املستصفى، : الغزايل - 3

 (.3/19)قواطع األدلة، : السمعاين
دار عامل الكتب، : مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن، هناية السول يف شرح منهاج الوصول، بريوت: األسنوي - 4

شرح تنقيح : يف، القرا(4/22)اإلحكام يف أصول األحكام، : ابن حزم: ، وانظر أيضا(5/249)، (ت.د)، (ط.د)
 (.532)الفصول، 

إرشاد : ، الشوكاين(3/346)املوافقات، : الشاطيب: ، وانظر أيضا(3/542)شرح خمتصر املنتهى، : اإلجيي - 5
 (.5/292)الفحول، 

 (.6/366)املعلم، : املازري - 6
املصدر : ، ابن السمعاين(6/322)إحكام الفصول، : ، الباجي(5/562)الفصول يف األصول، : اجلصاص - 7

 (.3/233)الكوكب املنري،  شرح :، الفتوحي(3/643)اإلحكام يف أصول األحكام، : ، اآلمدي(3/19)السابق، 
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، ومن - كما يدّل عليه كالمه  - ‘أخذ املازري  ذا الذي اتفقت عليه األمةوهب
 :1ذلك

ومبا قلناه من  : "ما جاء يف نسخ التوّجه إىل بيت املقدس يف الصالة، حيث قال -
 .ويف هذا تصريح منه بوقوع النسخ ،2"كوهنا منسوخة قال ابن عباس وغريه

واآلخر ينسخ ...: "بيانه أن النسخ إمنا يكون باملتأخر من اخلطابني، فقد قال -
 .3"األول

: أيضا أن النسخ يقع يف األحكام دون األخبار، إذ قال ‘كما ذكر   -
 .4"واألحكام يصح نسخها، واألخبار ال يصح نسخها"

 .نسخ ووقوعهجبواز ال ‘ففي هذا ما يثبت إقراره 

 .شروط النسخ: الفرع الثالث

 للحكم بالنسخ بني النصوص الشرعية مجلة شروط ذكرها العلماء ال بد من حتققها،
 :5هذه الشروط هي

                                                                                                                                                                      

وكثري من األصوليني على أن خالفه يف ( ه524ت )مل ينكر وقوع النسخ من هذه األمة إال أبو مسلم األصفهاين 
واقع مسعا، بال خالف يف ذلك بني املسلمني، إال ما يروى عن  النسخ جائز عقال،: "ذلك غري معتد به، قال الشوكاين

إنه جائز غري واقع، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل هبذه الشريعة احملمدية : أيب مسلم األصفهاين، فإنه قال
ف اجملتهدين، جهال قطعيا، وأعجب من جهله هبا حكاية من حكى اخلالف عنه يف كتب الشريعة، فإنه إمنا يعتّد خبال

 (.5/299: )إرشاد الفحول. "ال خبالف من بلغ يف اجلهل إىل هذه الغاية
 (.245-246)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية: انظر - 1
 (.6/5/493)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.6/6/543)نفسه،  املصدر - 3
 (.3/23)املعلم، : املازري - 4
: ، الشوكاين(4/29)البحر احمليط، : ، الزركشي(643-3/645)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 5

منهج التوفيق : ، السوسوة(وما بعدها 6/365)التعارض والرتجيح، : ، الربزجني(223-5/225)، املصدر السابق
 (.وما بعدها 592)والرتجيح بني خمتلف احلديث، 
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تعارض الناسخ واملنسوخ، وتعّذر اجلمع والتوفيق بينهما ولو من وجه، يقول املازري  -
ر البناء ومل ميكن رّد إحدى اآليتني إىل ألنه إمنا يكون النسخ إذا تعذّ : "...‘

إمنا يكون : ‘وقول اإلمام  : "بقوله ‘، وعّقب عليه القاضي عياض 1"األخرى
صحيح فيما مل يرد به النصُّ بالنسخ، وأما إذا ورد وقفنا  ر البناء، كالمالنسخ إذا تعذّ 

 .2"عنده

كرفع الرباءة   نسخ؛أن يكون املنسوخ حكما شرعيا، فإن كان حكما عقليا فال  -
 .فإّن ذلك ال يسّمى نسخا ،العبادات ابتداء األصلية بشرع

وال  ،بالقياس، فال يصح النسخ باإلمجاع، وال أن يكون الّنسخ خبطاب شرعي -
: ، قال املازري×باستدالل وحنوه، وإمنا يقتصر على الوحي الصادر عن اهلل أو رسوله 

، ويف مسألة إمضاء الطالق الثالث 3"واالستداللوالنسخ ال يكون يف مثل هذا بالقياس، "
له باحلقائق أن ذلك كان  وقد زعم بعض َمن ال خربة: "إذا وقع بلفظ واحد زمن عمر قال

 - وحاشاه منه -ولو نسخ  ،ال ينسخ ÷ألن عمر  ؛وهذا غلط فاحش ،مث ُنسخ
د جتمع على النسخ فإن الصحابة ق: فإن قال...لبادرت الصحابة إىل إنكار ذلك عليه

ولكن يستدل بإمجاعها على أنَّ عندها نصا نسخت به  ،صدقت: قلنا ،فيسمع ذلك منها
وأما أن تنسخ من تلقاء نفسها فمعاذ اهلل  ،قل إلينا الناسخ اكتفاء بإمجاعهانصا آخر ومل ين

 .4"ألنه إمجاع على اخلطأ، وهي معصومة منه

اً؛ فإن كان متصال مقرتنا كالّشرط أن يكون اخلطاب الّناسخ منفصال مرتاخي -
وال يتقدم : "، وعن هذا الشرط يقول املازريوالّصفة واالستثناء فليس بنسخ، بل هو ختصيص

 .5"الناسخ على املنسوخ ألن احلقيقة نسخ األول باآلخر ال نسخ اآلخر باألول
                                                           

 (.6/366)املعلم، : املازري - 1
 (.456-6/454)إكمال املعلم، : عياض - 2
 (.6/3/232)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.623-5/625)املعلم، : املازري - 4
 (.6/5/259)شرح التلقني، : املازري - 5



394 
 

وقد نّص على ذلك  أن يكون املنسوخ حكما ال خربا، فال يصّح نسخ األخبار، -
 .1"واألخبار ال يصح نسخها: "املازري بقوله

أو حكما مقّيدا بوقت يزول احلكم بانقضائه؛  ،أاّل يكون احلكم املنسوخ مؤبّدا -
، واحلكم املؤقت يرتفع العمل به على الّتأبيد وهو ممّا مينع نسخهألّن احلكم املؤبّد يدلُّ 

 .وينتهي بانتهاء وقته فال حاجة للّنسخ

أن يكون النّاسخ مساويًا للمنسوخ يف قّوة ثبوته وداللته، أو أقوى منه؛ وعليه فال  -
: ، يقول املازري-على قول اجلمهور  - يصّح نسخ القرآن والّسنة املتواترة خبرب الواحد

 .2"× والنسخ ال يكون بأخبار اآلحاد باتفاٍق بعد زمان النيب"

تصريح النص، واإلمجاع، وتصريح  :هذا وللنسخ طرق عديدة يعرف هبا هي
 .، وهذا ما تتضمنه املطالب اآلتية3الصحايب، ومعرفة التاريخ

 .النسخ بتصريح النص: المطلب الثاني

 .معنى القاعدة: الفرع األول

واحتجنا ملعرفة املتقّدم واملتأّخر منهما، ومل ميكن اجلمع بينهما، : إذا تعارض نّصان
حكم وأتى نصٌّ شرعيٌّ يصرّح بأّن أحدمها ناسخ لآلخر، فإنّه يستدّل هبذا الّنص على إثبات 

 .4املنسوخ حكم النص الّناسخ، ونفي

رفع احلكم الشرعي : الّنص الشرعي املثبت للّنسخ مشتماًل على أمرين بذلك يكونو 
 .املتقّدم وإزالته، وتقرير احلكم الّشرعي املتأخر وإثباته

                                                           

 (.3/23)املعلم، : املازري - 1
 (.5/544)املصدر نفسه،  - 2
 6/332)الفقيه واملتفقه، : اخلطيب البغدادي ،(663)اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، :  مكي بن أيب طالب - 3

، (وما بعدها 3/213)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(وما بعدها 4/625)البحر احمليط، : ، الزركشي(وما بعدها
 (.664)مذكرة يف أصول الفقه، : الشنقيطي

منهج التوفيق : السوسوة، (5/933)إرشاد الفحول، : الشوكاين، (6/332)املصدر السابق، : اخلطيب البغدادي - 4
 (.344)والرتجيح بني خمتلف احلديث، 
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 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: ثانيالفرع ال

 .نسخ رّد السالم باللفظ في أثناء الصالة :المسألة األولى

 :1على ثالثة أقوال ،على من سّلم عليه ماختلف الفقهاء يف رّد املصّلي السال

جيوز للمصّلي أن يرّد السالم نطقا على من سّلم عليه وهو يف أثناء  :القول األول
 .2ابن املسّيب، واحلسن البصري، وقتادة: قال مجاعة من فقهاء السلف منهم صالته، وبه

باإلشارة نطقا، وإمنا يباح له الرّد السالم  ال جيوز للمصلي أن يردّ  :القول الثاني
 .5واحلنابلة 4والشافعية 3فقط، وبه قال املالكية

غري أو باإلشارة،  ال جيوز رّد السالم يف أثناء الصالة مطلقا، بالقول :القول الثالث
 .6وبه قال احلنفيةأنه ال تفسد صالته إذا رّد باإلشارة، 

مبا عليه اجلمهور من عدم جواز رّد السالم بالكالم يف  ‘أخذ  :رأي المازري
أثناء الصالة، وأن اجلواز مقتصر على الرّد باإلشارة، فعند كالمه على حديث ابن مسعود 

وهو يف الصالة فريّد علينا، فلما رجعنا  ×كنا نسلِّم على رسول اهلل " :الذي نّصه ÷
يا رسول اهلل كنا نسّلم عليك يف الصالة : من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرّد علينا، فقلنا

يرد املصلي : من الناس من قال: "‘، قال 7"(إن يف الصالة شغال: )فرتّد علينا، فقال
ال يرّد ما دام يف حال الصالة ال نطقا وال : لصالة، ومنهم من قالالسالم نطقا وإن كان يف ا

                                                           

 (.6/462)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 1
 (.6/462)، نفسهاملصدر  - 2
 (.5/642)الذخرية، : القرايف - 3
 (.4/32)اجملموع، : النووي - 4
 (.416-5/414)املغين، : ابن قدامة - 5
 (.5/632)بدائع الصنائع، : الكاساين - 6
، (3/23)، 6622: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب ما ينهى عنه من الكالم يف الصالة، رقم - 7

: باب حترمي الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان من إباحته، رقمومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، 
 .، واللفظ له(6/395)، 239
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أما القائل بالرد نطقا فيحتمل أن يكون لم يعلم أن ذلك  ؛يرد باإِلشارة: بإشارة، وقيل
ووجه القول بأنه يرد إشارة   ،إشارة وال نطقا للحديث املتقدم ووجه القول بأنه ال يردّ ...نسخ

 .1"يرّد إشارة ×كما يف أحاديث أخرى أيضاً من أنه 

أن رّد السالم بالكالم يف أثناء الصالة كان مشروعا مّث ُنسخ هبذا  ‘فبنّي 
 .احلديث الذي ذكره ابن مسعود

 .نسخ القيام للجنازة :المسألة الثانية

مدلوالهتا، من ذلك حديث أيب سعيد جاء يف القيام للجنازة أحاديث تعارضت 
إذا رأيتم اجلنازة فقوموا، فمن تبعها فال يقعد حىت : )قال ×أن النيب  ÷اخلدري 

، وورد باملقابل ما خيالفه، وهو أن علي بن أيب ، فهذا احلديث فيه إثبات القيام هلا2(توضع
 .3"قام مث قعد ×إن رسول اهلل : "كان يقول يف شأن اجلنائز  ÷طالب 

املشهور من مذاهب العلماء : "ن دفع التعارض بني هذين احلديثني يقول املازريوع
وروي عن ابن مسعود وأيب سعيد اخلدري وقيس  ،ه اجلنازة مل يؤمر بالقيام إليهات بأن من مرّ 

إن قام مل " :قال ابن حنبل ، بن عبد اهلل وجوب القيام إليهابن سعد وسهل بن حنيف وسامل
وا ومن مو فق إذا رأيتم اجلنازة): قال ×وتعلق املخالفون بأنه  ،"بأسأعبه وإن قعد فال 

وسنذكر ناسخه إذا تكلمنا على  وأجيبوا عن هذا بأنه منسوخ ،(تبعها فال يقعد حىت توضع
 .4"اجللوس عند اإلقبار إن شاء اهلل

                                                           

 (.6/364)املعلم، : املازري - 1
، 6364: ، رقم..أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب من تبع جنازة فال يقعد حىت توضع - 2

 .، واللفظ للبخاري(5/114)، 222: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب القيام للجنازة، رقم(3/629)

 (.5/115)، 215: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب نسخ القيام للجنازة، رقم - 3
 (.6/3/6612)شرح التلقني، : املازري - 4
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وذكر يف : "إىل احلديث الناسخ يف كتاب املعلم وذلك يف قوله ‘ وقد أشار
 .2"القيام عند مرور اجلنازة كان مث ذكر نسخه أن 1الكتاب

 .نسخ نكاح المتعة :المسألة الثالثة

كنا نغزو مع : "قال ÷مما جاء يف إباحة املتعة من النساء حديث ابن مسعود 

أال نستخصي، فنهانا عن ذلك، مث رخص لنا أن : نا نساء فقلنالليس  ×رسول اهلل 

أن  ÷ومما جاء يف النهي والتحرمي حديث سربة اجلهين  ،3.."ننكح املرأة بالثوب إىل أجل

إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهلل : يا أيها الناس: )قال ×النيب 
قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخّل سبيله، وال تأخذوا مما 

إن ابن عباس وابن : أنه أتاه آت فقال ÷، وحديث جابر بن عبد اهلل 4(آتيتموهن شيئا

، مث هنانا عنهما عمر، ×فعلنامها مع رسول اهلل ": الزبري اختلفا يف املتعتني، فقال جابر
 .5"فلم نعد هلما

ثم  ،ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائًزا في أول اإِلسالم: "ويف هذا يقول املازري
وتقرر اإِلمجاع على  ،سخ بما ذكر من األحاديث في هذا الكتاب وفي غيرهنثبت أنه 

وقد ذكرنا  ،ومل خيالف فيه إال طائفة من املبتدعة، وتعلقوا باألحاديث الواردة يف ذلك ،منعه
َعتَ نْي  ÷هنى عمر : "أهنا منسوخة باحلديث الذي فيه ُت ْ

ل ذلك موحم ،احلديث..." عن امل
                                                           

 .يريد اإلمام مسلم، وذلك يف كتاب اجلنائز من صحيحه - 1
 (.6/424)املعلم، : املازري - 2
، (2/669)، 2422: البخاري يف صحيحه،كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل واخلصاء، رقمأخرجه  - 3

، واللفظ (5/6455)، 6444: ، رقم..باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح،
 .له

، 6441: رقم، ..أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ - 4
(5/6452.) 

، 6442: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ، رقم - 5
(5/6453.) 
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خفي عنه النسخ، وأن عمر هنى عن ذلك تأكيًدا وإعالنًا  على أن من خاطبه عمر قد
 .1"بنسخه

أمجع فقهاء األمصار على حترمي نكاح املتعة، وقد ورد " :يف كتاب آخر ‘وقال 
كنت أذنت لكم يف االستمتاع بالنساء، وقد حرمه اهلل : )يف احلديث أنه قال عليه السالم

وفيه نّص على أن احلديث، ( ّلي سبيلهاعليكم إىل األبد، فمن كانت عنده منهن شيء فيخ
 .2"مترّ المتعة كانت محّللة في أول اإلسالم ثم ح  

 .النسخ باإلجماع: المطلب الثالث

 .معنى القاعدة: الفرع األول

 به ورد ما على خالف انعقاد اإلمجاعإثبات الّنسخ بني الّنصوص الشرعية،  من طرق
 على جتتمع ال فهي خالفه، على األّمة أمجعت ملا منسوخاً  يكن مل لو الّنص الشرعي؛ ألنّه

 .3ضاللة، ومن باب أوىل إمجاع الصحابة على أّن هذا ناسخ وهذا منسوخ

هو  يف احلقيقة ، وإمّنا الّناسخذاته ناسخ للنصّ  وليس املقصود أن اإلمجاع يف حدّ 
ه ال ينعقد إاّل بعد وفاة الّدليل الذي يستند إليه اإلمجاع، إذ اإلمجاع ال يَنِسخ وال يُنَسخ؛ ألنّ 

: فإن قال: "إىل ذلك بقوله ‘، وقد أشار املازري 4يرتفع الّنسخ وفاته ، وبعد×الّنيب 
صدقت ولكن يستدل بإمجاعها : قلنا ،فيسمع ذلك منها فإن الصحابة قد جتمع على النسخ

وأما أن  ،قل إلينا الناسخ اكتفاء بإمجاعهاعلى أنَّ عندها نصا نسخت به نصا آخر ومل ين
 .5"ألنه إمجاع على اخلطأ، وهي معصومة منه ؛تنسخ من تلقاء نفسها فمعاذ اهلل
                                                           

 (.5/634)املعلم، : املازري - 1
 (.52/ل)التعليقة، : املازري - 2
منهج التوفيق : ، السوسوة(5/934)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(3/541)شرح خمتصر املنتهى، : اإلجيي - 3

 (.344)والرتجيح بني خمتلف احلديث، 
، املصدر السابق: ، الشوكاين(3/214)شرح الكوكب املنري،  :، الفتوحي(4/623)البحر احمليط، : الزركشي - 4

(5/934.) 
 (.5/623)املعلم، : املازري - 5
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 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .نسخ التكبير في صالة الجنازة إلى أربع تكبيرات: مسألة

 جاء يف التكبري على اجلنازة عدة أحاديث اختلفت مدلوالهتا يف عدد التكبريات،
نعى للناس النجاشي يف  ×أن رسول اهلل : "÷منها ما جاء من حديث أيب هريرة 

، وجاء يف مقابله حديث 1"اليوم الذي مات فيه، فخرج هبم إىل املصلى وكرّب أربع تكبريات
 كان زيد يكربِّ على جنائزنا أربعا،: زيد بن أرقم، الذي ذكره عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال

ها ×كان رسول اهلل : "وإنه كرّب على جنازة مخسا، فسألته فقال ، ووردت روايات 2"يكربِّ
 .أخرى فيها التكبري بست، وسبع، وتسع، وقد ذكرها املازري

ر من مذاهب فاملشهو  ؛يف عدد التكبريات لصالة اجلنازة اختلف الناس: "‘ قال
اخلطاب، وابنه، وزيد بن ثابت، وبه قال من الصحابة عمر بن  ،العلماء أربع تكبريات

وقال ابن عباس وأنس بن مالك رضي ، وغريهم رضي اهلل عنهم ،والرباء ،وجابر، وأبو هريرة
بًعا فكرّبوا تسًعا وسبًعا ومخًسا وأر  ×كرّب النيب : "وقال ابن مسعود...ثالثا اهلل عنهما يكرّب 

وقال زيد بن أرقم وحذيفة  ،على سبعا كرّب اإِلمام وال يزاد وقال احلسن م، 3"ما كرّب اإِلمام
: على النجاشي قال ×ودليلنا احلديث الثابت يف صالته ...4بن اليمان يكرّب مخًسا

مبا رواه مسلم  5قوالتعلّ ...(هبم وكرّب عليه أربع تكبريات فّ فخرج والناس معه إىل املصلى فص)
 ؛"يكرّبها ×كان ": فقال ،فقيل له ،أنه كرّب على جنازة مخًسا مسلم عن زيد بن أرقم

                                                           

مسلم ، و (3/542)، 6333: البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب التكبري على اجلنازة أربعا، رقمأخرجه  - 1
 .، واللفظ له(5/121) ،226: يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب يف التكبري على اجلنازة، رقم

 (.5/122)، 222: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب الصالة على القرب، رقم - 2
فيه عطاء بن السائب، : "، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد(4/562)، 4462: أخرجه الطرباين يف األوسط، رقم - 3

 .وفيه كالم، وهو حسن احلديث
بداية اجملتهد، : ابن رشد، (315-5/316)اإلشراف على مذاهب العلماء، : ن املنذراب: انظر هذه األقوال يف - 4

(6/232.) 
 .علم، وسيأيت قريبا، كما يدل عليه كالمه يف امل.."وليس التعلق: "هكذا جاءت يف الكتاب، ولعّل الصواب - 5
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 ،أربًعا على النجاشي ×وقال ابن حبيب وغريه قد كرّب النيب ...1لكثرة رواهتا وأهنا متأخرة
مث استقر فعله على أربع ومضى به عمل الصحابة رضي اهلل السوداء،  وكذلك على قرب

 .2"عنهم

ويف  ،(أربًعا كربَّ   × أن النيب): -مسلم : أي - وذكر: "وقال يف كتاب آخر

وقد قال "ُيَكب ِّرَُها ×كان رسول اهلل : وقال ،أنَّ زيدا كرّب مخًسا على جنازة: "حديث آخر
 .3"ماً على القول بالرفضألن ذلك صار علَ  ؛وهذا املذهب اآلن مرتوك ،به بعض الناس

وإن مل يصرّح بالنسخ يف هذه املسألة فإن كالمه يتضمنه،  ‘اإلمام املازري و 

 ..ىف ذلك ×اختلفت اآلثار عن النىب : "بقولهعلى كالمه عياض  القاضيوهلذا عّقب 
قال أبو عمر بن عبد ...واختلف السلف من الصحابة ىف ذلك من ثالث تكبريات إىل تسع

، واتفق الفقهاء أهل الفتوى باألمصار على أن التكبري "وانعقد اإلمجاع بعد على أربع": الرب
على ما جاء ىف األحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ ال  أربٌع ال زيادة عليها،

 .4"يلتفت إليه

فحصل اخلالف إذاً زمن الصحابة، مث استقّر األمر عندهم على أن التكبري يف اجلنازة 
 .أربع، فكان هذا إمجاعا ينسخ األحاديث األخرى الوارد فيها الزيادة على ذلك

 .خالنسخ بمعرفة التاري: المطلب الرابع

 .معنى القاعدة: الفرع األول

                                                           

 .لعّله يشري بذلك إىل الرواية اليت فيها الصالة على النجاشي - 1
 (.6624-6/3/6649)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.6/499)املعلم، : املازري - 3
 (.3/461)إكمال املعلم، : عياض - 4
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إذا تعارض نّصان ومل ميكن اجلمع بينهما، وال ثبت بطريق أن أحدمها ناسخ لآلخر، 
فإن اجملتهد يبحث يف زمن ورود النصني، ليعرف املتأخِّر من املتقدِّم، فيحكم بأن النّص 

 .1املتأخِّر ناسخ للنّص املتقدِّم ورافع حلكمه

ا إلثبات النسخ يف مواضع عديدة، إىل اعتبار التاريخ طريق ‘وقد أشار املازري 
حوا بأن اآلخذون بإثبات الوضوء فرجّ وأما : "من ذلك قوله يف إثبات الوضوء من مّس الذكر

ورواية أيب هريرة باإلثبات  ،وبأن رواية النفي متقدمة ،ر اإلثبات أكثر رواة، وأصح سنًداأخبا
 .2"متأخرة جيب أن تنسخ ما قبلها

والنسخ إمنا يكون مع مناقضة حديث حبديث، مع أن املناقضة أيًضا : "وأيضا قوله
 .3"تفتقر إىل علم التاريخ حىت يكون األخري منهما ناسًخا لألّول

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .كتابة العلم: ألةمس

واحلديث، ففي بعضها هنى يف كتابة العلم  ×تعارضت األخبار الواردة عن النيب 

 .ما يفيد إباحته ×عن ذلك ومنع منه، ويف بعضها جاء عنه 

ال تكتبوا : )قال ×أن النيب  ÷فقد جاء يف احلديث عن أيب سعيد اخلدري 
عيّن، ومن كتب عيّن غري القرآن فليمحه، وحّدثوا عين وال حرج، ومن كذب علي متعّمدا 

 .ديث مفاده املنع من كتابة غري القرآن، فهذا احل4(فليتبّوأ مقعده من النار

                                                           

منهج التوفيق والرتجيح : ، السوسوة(5/933)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(4/629)البحر احمليط، : الزركشي - 1
 (.345)بني خمتلف احلديث، 

 (.6/6/623) شرح التلقني،: املازري - 2

 (5/3/229)املصدر نفسه،  - 3
، 3444: يف احلديث وحكم كتابة العلم، رقم أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت - 4

(4/5529.) 
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يف خطبة فتح مّكة أن رجال يقال له أبو شاه  ÷وجاء يف احلديث عن أيب هريرة 

، 1(اكتبوا أليب شاه: )×أن يكتب له أحد خطبته تلك فقال عليه  ×سأل النيب 
 .وهذا احلديث فيه جواز كتابة احلديث والعلم

إمنا نَ َهى أن يُكتب : وهذا النهي قال فيه بعض العلماء: "‘يقول املازري 
ويحتمل أن يكون  ،على القارىء احدة لئال خيتلَط به فَيشِبهاحلديث َمَع القرآن يف صحيفة و 

وقال ، ملا استكتبها (كتبوا أليب َشاةٍ ا ): يف خطبة خطبها ×وقد قال  ،النهي منسوخا

وكتب عليه السالم كتابا يف الصَّدقات  2(بيميِنكاستعن ): لرجل َشَكا إليه سوء احلفظ ×
 .3"والدِّيات أو ُكتبت عنه فَ َعِمَلت هبا األمة ومل ينكرها أحد

وقد نّبه  -فالنهي عن كتابة احلديث كان متقّدما؛ خمافة أن خيتلط شيء منه بالقرآن 
ناسخا  متأّخر، فقد كان عام الفتح، فيكونشاه ، وحديث الكتابة أليب -ليه املازري ع

 القرآن، سوى شيًئا َعينِّ  َتْكتُُبوا اَل ):قوله: "‘للحديث األول، يقول أبو العباس القرطيب 
 ليس ما بالقرآن خيتلط لئال ذلك متقدما، وكان النهي هذا كان ،(فليُمحه شيًئا كتب ومن
 ،الوداع حجَّة يف شاه أليب × النيب أباحها كما الكتابة، أبيحت ذلك من أمن ملا مث منه،
 .4"لذلك ناسخا هذا علماؤنا فرأى (شاة أليب اكتبوا):  قال حني

 .النسخ بتصريح الصحابي: المطلب الخامس

 .معنى القاعدة: الفرع األول

                                                           

، ومسلم يف صحيحه،  (6/542)، 665: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم - 1
 .، واللفظ له(5/299)، 6322: باب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، رقم كتاب احلج،

، وضعفه األلباين (2/32)، 5111:  أخرجه الرتمذي يف السنن، أبواب العلم، باب ما جاء يف الرخصة فيه، رقم - 2
 (.6/662)يف ضعيف اجلامع الصغري، 

 (.3/392)املعلم، : املازري - 3
 (.1/243)املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  :القرطيب - 4
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مفاد هذه القاعدة فيما لو تعارض نّصان بصفة يتعّذر معها اجلمع بينهما، ويرد خرب 
أو يبنّي بأن العمل بأحدمها كان يف زمان مّث تُرك  عن صحايب بأن أحدمها ناسخ لآلخر،

م  .1بعده، فيستدّل بقوله وخربه على أن املتأخِّر منهما ناسخ للمتقدِّ

خرب الراوي بالنسخ طريقا إلثباته، كما جاء يف  ‘وقد اعترب اإلمام املازري 

ه ناسخ احلديث اآلخر بأنح اجلمهور ورجّ : "‘مسألة الوضوء مما مّست النار، إذ قال 

ترك الوضوء مما  ×كان آخر األمرين من رسول اهلل ): لقول جابر رضي اهلل عنه ،ملا تقدم
 .4، فأثبت خرب الراوي طريقا ملعرفة النسخ3"2(مست النار

 .من فروع هذه القاعدة: الفرع الثاني

 .ترك الوضوء مما مّست النار: المسألة األولى

مما ورد من النصوص متعارضا يف الوضوء مما مّست النار، حديث أيب هريرة وعائشة 
، وقد عارضه حديث ابن 5(توّضؤوا مما مّست النار: )قال ×رضي اهلل عنهما أن النيب 

 .6(أكل كتف شاة مث صّلى ومل يتوّضأ ×أن رسول اهلل : )، وفيه÷عباس 

                                                           

منهج التوفيق : ، السوسوة(5/932)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(3/211)شرح الكوكب املنري، : الفتوحي - 1
 (.346)والرتجيح بني خمتلف احلديث، 

، (6/632)، 625 :يف ترك الوضوء مما مّست النار، رقم د يف سننه، كتاب الطهارة، بابأخرجه أبو داو  - 2
باين يف ل، وصححه األ(6/649)، 692: والنسائي يف سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غريت النار، رقم

 .تعليقه على سنن أيب داود
 (.6/6/629)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.242-249)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية: وانظر أيضا - 4
-6/525)، 323و 325: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب الوضوء مما مّست النار، رقم - 5

523.) 
، 542: ، رقم..أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب من مل يتوضأ من حلم الشاة والسويق - 6

 (.6/523) ،324: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، رقم(6/366)
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وقد اختلفت : "وعن التعارض الواقع بني األحاديث يف املسألة يقول املازري
فأخذ بظاهر هذا بعض من  ،(وتوضؤوا مما مست النار): فورد منها ؛األحاديث الواردة فيه

ح ورجّ ...اجلمهوروأخذ هبذا  ،(أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ أنه): وورد أيًضا ،تقدم
كان آخر األمرين من ": ÷لقول جابر  ،الجمهور الحديث اآلخر بأنه ناسخ لما تقدم

وأيًضا فقد قال بعض أصحابنا مل يظهر  ،"ترك الوضوء مما مست النار ×رسول اهلل 
 ،ترك الوضوء منهمث انعقد اإلمجاع بعدهم على  ،يه إال يف عصر الصحابة والتابعنياخلالف ف

ونحن نعضد ترجيحنا بأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر ...هوهذا مينع من اخلالف في
وال  ،ا على ترك الوضوء مما مست النارو وعثمان وعلًيا رضي اهلل عنهم أجمعين، اتفق

 .1"ميكن أن يكون الوضوء منه مشروًعا، ويذهب علم ذلك عنهم مع تكرره عليهم

فتصريح الصحايب برتك العمل باحلديث املتقّدم والتعويل على احلديث املتأخر، كان 
فكانوا : "على قول ابن شهاب ‘لمازري يف تعليق لطريقا ملعرفة الناسخ من املنسوخ، و 

ويرونه  - ×رسول اهلل : أي -فاألحدث من أمره األحدث يتبعون  -الصحابة : أي -

ئل إذا كان مما ال تنسخ األوا ×وإمنا أراد أن األواخر من أفعاله : "، قال2"الناسخ احملكم
 .3"البناء يتمكن فيه

 .تعيين الصالة الوسطى: المسألة الثانية

ٱ ]: اختلفت األحاديث يف تعيني الصالة الوسطى الواردة يف قول اهلل تعاىل

، فجاء يف احلديث عن علي بن أيب [539:البقرة][  ٻ ٻ ٻ ٻ

شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غربت : )قال يوم األحزاب ×أن النيب  ÷طالب 

                                                           

 (.622-6/6/629)شرح التلقني، : املازري - 1
، 6663: شهر رمضان للمسافر، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف  - 2

(5/292.) 
 (.5/24)املعلم، : املازري - 3
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شغلونا عن الصالة الوسطى : )، ويف لفظ ملسلم1(الشمس، مأل اهلل قبورهم وبيوهتم نارا
حافظوا : ]نزلت هذه اآلية: "قال ÷، وجاء يف مقابله عن الرباء بن عازب (صالة العصر

ٱ ]: ما شاء اهلل، مث نسخها اهلل، فنزلت ، فقرأناها[على الصلوات وصالة العصر

هي إذاً : ، فقال رجل كان جالسا عند شقيق له[ ٻ ٻ ٻ ٻ
 .2"قد أخربتك كيف نزلت وكيف نسخها اهلل، واهلل أعلم: فقال الرباءصالة العصر، 

وعلى إثر اختالف هذه األحاديث اختلفت آراء العلماء يف املسألة على عّدة أقوال، 
 :3أشهرها اثنان

 .5أمحدو  4أبو حنيفةالصالة الوسطى هي صالة العصر، وبه قال  :القول األول

 .7والشافعي 6الصالة الوسطى هي صالة العصر، وبه قال مالك :القول الثاني

مبذهب مالك من أهنا صالة الصبح، لورود النص بنسخ  ‘أخذ  :رأي المازري
ومزيد عناية وحّض من الشرع  التعيني الذي نزل أواًل من جهة، والختصاصها بنوع مشقة،

                                                           

، [حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى] :أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب قول اهلل تعاىل - 1
، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب الدليل ملن قال أن الصالة (9/622)، 4233:رقم

 .، واللفظ له(6/432)، 152: الوسطى هي صالة العصر، رقم
الصالة الوسطى هي صالة  أنأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب الدليل ملن قال  - 2

 .(6/439)، 134: العصر، رقم
 (.6/329)اإلشراف على مذاهب العلماء، : ابن املنذر - 3
 (.5/62)، رد احملتار: ابن عابدين - 4
 (.5/69)املغين، : ابن قدامة - 5
 (.642-6/641)النوادر والزيادات، : القريواين - 6
املاوردي أن مذهب الشافعي يقتضي أهنا صالة الصبح استدالال، ويقتضي ، وقد ذكر (3/13)اجملموع، : النووي - 7

فالذي يصح عليه أهنا : أما مذهب الشافعي: "نصه على اتباع األحاديث والرجوع عما خالفها كوهنا العصر، حيث قال
ر نقال صحيحا صالة الصبح استدالال، لكن مهما قلت قوال فخالفت فيه خربا فأنا أول راجع عنه، وقد وردت األخبا

بأهنا صالة العصر، فصار مذهبه على األصل الذي مهده أهنا صالة العصر، دون ما نص عليه من الصبح، وال يكون 
 (.5/9)احلاوي الكبري، : املاوردي". ذلك على قولني كما وهم بعض أصحابنا
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 ٻ]: وقد اختلف الناس يف قوله تعاىل: "‘عليها من جهة أخرى، يقول 

بل : وقال آخرون ،بل الصلوات اخلمس كلها: عة، وقيلاجلم: َما املراد به؟ فقيل [ ٻ
الصبح ووافقه ابن عباس هى : فقال مالك ،صالة من اخلمس واختلفوا يف عينهاالوسطى 
هى العصر : وقال أبو حنيفة والشافعي ،هي الظهر: ÷وقال زيد بن ثابت  ،÷

واحتجوا : "إهنا العصر، فقال: ، مث ذكر حجة من قال1"÷ووافقهما علي بن أيب طالب 
شغلونا عن الصالة الوسطى ) :أيضًا لكوهنا العصر باحلديث املبتدأ به وهو قوله عليه السالم

 .ا العصرهذا يدل على أهن (حىت غابت الشمس

سفيان ابن ُعيَ ْينة عن الرباء ففي الكتاب يف حديث : فإن قيل: ‘ 2قال الشيخ
، فقرأناها ما شاء [ة العصرحافظوا على الصلوات وصال: ]نزلت هذه اآلية: "بن عازب قال

: ، فقال رجل[ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ]: مث نسخها اهلل، فنزلت اهلل
قد أخربتك كيف نزلت وكيف نسخها اهلل، واهلل : فقال له الرباءهي إذًا صالة العصر، 

 .فهذا القول قد أخرب فيه بنسخ أهنا العصر ،"أعلم

الرباء إىل النطق بلفظة العصر، أال ترى إشارة  حيتمل أن يكون إمنا نسخ: قلنا
 .3"مواهلل أعل :االحتمال بقوله

ت باألمر باحملافظة صّ أيًضا فإن املفهوم أهنا إمنا خُ : "وأيّد اختياره بأهنا الصبح بقوله
ها باألمر سبحانه ذلك خصّ  يا علم البار فلمّ ، عليها لكوهنا أقرب للتضييع من غريها

 .4"باحملافظة عليها، ومعلوم أن النوم رمبا محل على إضاعتها، فكانت أحق هبذا األمر

 .الزيادة على النصكم ح: المطلب السادس

                                                           

 (.6/435)املعلم، : املازري - 1
 .املازري: هو - 2
 (.434-6/433) ،املصدر السابق: املازري - 3
 (.6/6/445)شرح التلقني، : املازري - 4
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 .معنى هذه القاعدة: الفرع األول

مل يرد عن األصوليني تعريف دقيق حيّدد معىن الزيادة على النّص، ولعّل مرّد ذلك إىل 
وضوح معناها يف الذهن، وهذا ما جعل بعض املعاصرين جيتهد يف وضع تعريف هلا بناء على  

أن يوجد نّص شرعي، : "، لذلك جاء تعريفها مبا يلي1كالم األصوليني ومناقشاهتم حوهلا
يف إفادة احلكم الشرعي، فيزيد على ما  يت نص آخر أو ما يف حكمهويفيد حكما، مث يأ

املزيد عليه، : أفاده النص األول، ويضيف إليه زيادة مل يتضمنها، ويسمى ما تضمنه األول
 .2"املزيد: وما تضمنه الثاين

، -والغالب فيه أن يكون قرآنا  - فحقيقة الزيادة على النص أن يوجد نص شرعي
 .3يأيت نص آخر من أخبار اآلحاد بزيادة مل يتضمنها النص األولويفيد حكما، مث 

 .آراء العلماء فيها: الفرع الثاني

بنسخ، واألخرى خمتلف  تللزيادة على النص حالتان؛ إحدامها متفق على أهنا ليس
 .4فيها

 :ما كانت الزيادة مستقّلة عن املزيد عليه، وهلا صورتان :فالمتفق عليها

أن تكون خمالفة جلنس املزيد عليه، مثل زيادة الزكاة على الصالة، وحنو  :األولى
 .ذلك

 .أن تكون من جنس املزيد عليه، كزيادة صالة على صالة :الثانية

                                                           

 (.ه6436ت )الشيلخاين، الدكتور عمر بن عبد العزيز : منهم - 1
الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك يف االحتجاج بالسنة األحادية املستقلة : عمر بن عبد العزيز - 2

 (.51)، ه6449، (ط.د)، مطابع الرشيد: بالتشريع، املدينة املنورة
 (.523)معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، : اجليزاين - 3
مذكرة يف أصول : ، الشنقيطي(3/293)شرح الكوكب املنري، : ، الفتوحي(4/643)البحر احمليط، : الزركشي - 4

 (.523)املرجع السابق، : ، اجليزاين(5/223)املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، : ، النملة(24-92)الفقه، 
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إال ما كان من شذوذ لبعض  - فهذه احلالة بصورتيها ال خالف يف أهنا ليست بنسخ
 .بعد الزيادة كما كان عليه قبلها، ألن حكم املزيد عليه بقي ثابتا -احلنفية العراقيني 

غري مستقّلة عن املزيد عليه، بل هي  فيها ما كانت الزيادة :والحالة المختلف فيها
أو تعّلق الشرط  متعّلقة تعّلق اجلزء بالكّل، كزيادة التغريب على اجللد يف حّد الزاين البكر،

 .باملشروط، كاشرتاط النية للطهارة

 :فيها العلماء على ثالثة أقوال وهذه احلالة األخرية اختلف

 2والشافعية 1وبه قال املالكيةالزيادة على النص ليست بنسخ مطلقا،  :القول األول
 .4، ومجاعة من املعتزلة3واحلنابلة

 .5الزيادة على النص نسخ مطلقا، وهو قول عامة احلنفية :القول الثاني

ه؛ فإن كان  :القول الثالث التفصيل بني أن تغريِّ الزيادة حكم املزيد عليه، أوال تغريِّ
بينهما منافاة حىت غرّيت الزيادة حكم املزيد عليه تغيريا شرعيا، فإن هذه الزيادة تعّد نسخا، 

ه تغيريا شرعيا، حىت لو فُعل بعد الزيادة كما يُفعلو   إن مل تناف حكم املزيد عليه، ومل تغريِّ
 .6قبلها صّح واعتّد به، مل يكن ذلك نسخا، وبه قال مجاعة من األصوليني

التفصيل، كما عليه أصحاب القول الثالث، يشهد  ‘اختار  :رأي المازري
لذلك ما جاء يف مسألة القضاء بشاهد وميني، فإنه بنّي أن الزيادة واحلالة هذه ال تعّد نسخا، 

                                                           

 (.549)شرح تنقيح الفصول، : القرايف - 1
 (.3/631)قواطع األدلة، : ابن السمعاين - 2
 (.3/293)شرح الكوكب املنري، : الفتوحي - 3
 (.6/432) ،املعتمد: أبو احلسني البصري - 4
 (.5/95)أصول السرخسي، : السرخسي - 5
أبو احلسني : انظر ،ه القاضي عبد اجلبار من املعتزلةوالباجي من املالكية، واختار الباقالين وابن القصار : منهم - 6

، املصدر السابق: ، ابن السمعاين(469-6/462)إحكام الفصول، : ، الباجي(6/439)، صدر السابقامل: البصري
 (.4/644)البحر احمليط، : ، الزركشي(3/631-632)
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وأما : "‘، يقول 1ال إذا غرّيت حكم املزيد عليهبل نّص على أن الزيادة ال تعّد نسخا إ
متسكه بالظاهر من طريقة أخرى، وهي أن خرب الواحد إذا ورد هبذا كان زيادة على نّص 
القرآن، والزيادة على النص نسخ، والقرآن ال ينسخ خبرب اآلحاد، فإنا ال نسلم له هذا األصل 

 .2"نسخا إال إذا غريت حكم املزيد عليهالذي بىن عليه، والزيادة عندنا على النص ال تكون 

 .من الفروع المبنية على هذه القاعدة: الفرع الثالث

 .القضاء بشاهد ويمين: مسألة

قبل اخلوض يف بيان مذاهب العلماء يف املسألة، ال بد من ذكر النص األصلي يف 
 ک ک ک] :الشهادة، والزيادة الواردة عليه، فالذي جاء يف عدد الشهود قول اهلل تعاىل

، فهذا النص قصر قبول الشهادة على رجلني، [595:البقرة][  گ گ ک
 .أو رجل وامرأتني

قضى بيمني  ×أن رسول اهلل : )÷وجاء يف احلديث عن ابن عباس 
 .، فهذا احلديث أثبت زيادة مل تتضمنها اآلية3(وشاهد

اختلف الفقهاء يف القضاء بشاهد وميني صاحب احلق على وعلى إثر هذه الزيادة 
 :4قولني

 5جيوز القضاء باليمني مع الشاهد يف األموال، وبه قال املالكية :القول األول
 .، وهو قول اجلمهور1واحلنابلة 6والشافعية

                                                           

 (.269)اإلمام املازري وآراؤه األصولية، : مراد بوضاية - 1
 (.262)املرجع السابق، : مراد بوضاية: ، نقال عن(أ34/كتاب الشهادات، ل)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.3/6332)، 6265: قضاء باليمني والشاهد، رقملأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، باب ا - 3
 (.4/5341) بداية اجملتهد،: ابن رشد - 4
 (.9/326)النوادر والزيادات، : القريواين - 5
 (.9/525)روضة الطالبني، : النووي - 6
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 .2ال يقضى باليمني مع الشاهد يف شيء، وبه قال احلنفية :القول الثاني

هو موافق ملا عليه مجهور الفقهاء، فالقضاء بشاهد وميني جائز يف  :رأي المازري
اختلف الفقهاء يف قبول " :‘، يقول ×األموال، لورود اخلرب بذلك عن النيب 

 ک]: ضهم قبوله أصال، ورأى أن قوله تعاىلد يف بعض احلقوق واملطالب؛ فنفى بَعالشاه

وِإذا  ،القرآنقتصار على هذا املذكور يف فوجب اال، [ گ گ ک ک ک
 ،سلم من القدح فيه باحتمال لفظه وأن القضية مل تُنقل صيغتهاخبالفه و  3جاء هذا احلديث

 .والزيادة على النص نسخ والنسخ ال يكون بأخبار اآلحاد ،فَِإن ذلك زيادة على النص

لى النص ال وأما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين في األموال، ونرى أن الزيادة ع
وِإذا ثبت ...التي ال تكون فيها نسخاوهذا من المواضع  ،ا في كل موضعتكون نسخ

وال يقبل يف النكاح والطالق احملضني من  ،يقبل يف املال احملض من غري خالف عندناقبولُه ف
 .4"غري خالف

أن اإلمام املازري يرى يف النسخ طريقا لدرء  فمما سبق إيراده نظريا وتطبيقيا نتبني
التعارض مىت تعّذر اجلمع، وأمكن معرفة املتأخر من املتقّدم، بالنص، أو اإلمجاع، أو معرفة 

 .تاريخ ورود كل واحد منهما، أو ثبت بإخبار صحايب

فإن  مذهبه يف الزيادة على النص أهنا ليست بنسخ ما مل تغرّي حكم املزيد عليه، وأن
ال يعتّد به، فإهنا واحلالة هذه من قبيل  هاغرّيته حىت صار فعله على الوجه الذي كان قبل

 .الناسخ

                                                                                                                                                                      

 (.64/659)املغين، : ابن قدامة - 1
 (.34-62/52)املبسوط، : السرخسي - 2
 .يريد حديث ابن عباس املذكور آنفا - 3
 (.5/445)، املعلم: املازري - 4
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 .روع على قواعد الترجيحبناء الف: المبحث الرابع

من طرق وأساليب دفع التعارض بني النصوص الشرعية الرتجيح بينها، وذلك  :تمهيد
أحد  الوصول إىل معرفة ما يقّويوفقا لقواعد وضعها علماء األصول، يقصد من ورائها 

الدليلني لُيعمل به، ويطرح ما خالفه، ويف هذا املبحث دراسة ملنهج وطريقة املازري يف ختريج 
 :الفروع على هذه القواعد، من خالل ما وقفت عليه من مناذج وصور، وفق املطالب اآلتية

 .مفاهيم عن الترجيح :المطلب األول

 .تعريف الترجيح لغة واصطالحا: الفرع األول

 .الترجيح في اللغة: أوال

 :1عاين كثرية؛ منهامصدر َرَجَح، ويأيت يف الّلغة للداللة على م الرتجيح

 .َمالَ : َرَجَح امليزان يـَْرَجُح ويـَْرِجُح ويـَْرُجُح؛ أي:يقال: َمَياَلنـال -

 .ثقيلة: ثـَُقَل، وامرأة رَاِجح وَرَجاٌح؛ أي: َرَجَح يف جملسه يـَْرُجح؛ أي: يقال: التَّْثِقيل -

 .الشيء؛ إذا َفضَّلُته وقوَّيُتهَرجَّْحُت  :من قوهلم: التـَّْفِضيل والتـَّْقوِيَة -

 .الترجيح في االصطالح: ثانيا

اختلفت عبارات األصوليني يف التعبري عن حّد الرتجيح، تبعا الختالفهم يف وصف 
 الرتجيح؛ هل هو من فعل اجملتهد املرجِّح؟ أم أنه وصف قائم بالدليل الراجح؟

تقوية أحد الطّريقني على اآلخر، ليعلم :" بأنّه الرتجيح عّرف :األول باالعتبارف -
 .2"األقوى فيعمل به ويطرح اآلخر

                                                           

لسان العرب، : ، ابن منظور(2/384)مقاييس اللغة، : ، ابن فارس(1/463)الصحاح، : اجلوهري: انظر -1
 (.84)املصباح املنري، : ، الفيومي(2/334)

 (.4/443)احملصول، : الرازي - 2
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اقرتان أحد الصاحلني للداللة على املطلوب مع : "يكون معناه :وباالعتبار الثاني -
 .1"تعارضهما مبا يوجب العمل به وإمهال اآلخر

للرتجيح مل تسلم من اعرتاضات وتعقيبات، حاول بعض وألن تعريفات املتقدمني 
: فعرّفوا الرتجيح بأنه، من غري التباس معىن الرتجيحيوّضح  الباحثني املعاصرين وضع حدّ 

تقدمي اجملتهد أحد الطريقني املتعارضني ملا فيه من مزيّة معتربة جتعل العمل به أوىل من "
 .2"اآلخر

والعمل به، وترك وإمهال الدليل اآلخر الذي  ل األقوىفالرتجيح هبذا املعىن تقدمي الدلي
 .خالفه

 .شروط الترجيح: الفرع الثاني

نذكر  -أشار إىل بعضها املازري  -ذكر العلماء لصحة الرتجيح مجلة من الشروط 
 :3منها

النصني من حيث القوة والثبوت، فال تعارض بني القرآن وخرب الواحد،   تساوي -
 .كما أنه ال تعارض بني املتواتر واآلحاد

تعّذر اجلمع بني املتعارضني ولو من وجه، فال يصار إىل الرتجيح وللجمع سبيل،  -
ني ما وإمنا يبقى النظر يف طريق هذه الزيادة وثبوهتا مث جيمع بينها وب: "‘يقول املازري 

أو يستعمل الترجيح إن تَ َعّذر البناء وجهلت التواريخ، هذا تقدم ويُيىن بعضها على بعض 
 .4"هو اإِلنصاف والتحقيق في هذه المسألة

                                                           

 (.3/241)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 1
 (.1/84)التعارض والرتجيح، : ، الربزجني(282)التعارض والرتجيح، : احلفناوي - 2
أصول الفقه، : ، ابن مفلح(334-2/332)املستصفى، : ، الغزايل(2/337)إحكام الفصول، : الباجي - 3

، (2/1114)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(اوما بعده 6/141)البحر احمليط، : ، الزركشي(وما بعدها 3/1481)
وما  431)منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : ، السوسوة(243-246)، رجع السابقامل: احلفناوي

 (.بعدها
 (.2/246)املعلم، : املازري - 4
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العمل باملتأخِّر النسخ متحّققا، و اجلهل بتواريخ النصوص، فإن ُعلم التاريخ كان  -
 .يف النص املتقّدم وطرح املتقدِّم متعّينا، وهذا الذي أشار إليه املازري

أن يكون النصان املتعارضان ظنيني، فال تعارض بني قطعيني، وال تعارض بني  -
والرتجيح يف " :‘يقول املازري قطعي وظين؛ إذ الظين ليس مبنزلة القطعي حىت يعارضه، 

 .1"الظواهر إمنا يستعمل يف الظنيات

 .حكم الترجيح: الفرع الثالث

الشرعية على وجه ال ميكن معه اجلمع والتوفيق بينها، ومل  إذا وقع التعارض بني األدلة
يُعرف املتقّدم منها من املتأّخر، تعنّي املصري إىل الرتجيح بينها، فما تقّوى بوجه أو أمارة ُعمل 

 .2به، وطُرح ما خالفه، فالعمل بالدليل الراجح أمر متفق عليه بني العلماء

وجب بناؤمها عند إذا تعارضا  والعمومان: "‘ويف ذلك يقول اإلمام املازري 
 .3"وإن أمكن يف البناء طرق خمتلفة طُِلب الرتجيح ،أكثر أهل األصول

 .4"وإذا تعارض العمومان وتقابل البناءان وجب طلب الرتجيح: "وقال أيضا

 .الترجيح أوجه: الفرع الرابع

ذا حتقق أن الرتجيح تقدمي أحد الدليلني على اآلخر ملزية أو أمارة فيه ليست يف إ
الدليل الذي عارضه، فإن هذه األمارة أو املزية قد توجد يف إسناد الدليل، وقد تكون يف 

                                                           

وآراؤه األصولية، اإلمام املازري : مراد بوضاية: ، نقال عن(ب 48/كتاب القضاء، ل)شرح التلقني، : املازري - 1
(834.) 

 (.2/1124)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(141-6/147)البحر احمليط، : الزركشي - 2
 (.2/273)املعلم، : املازري - 3
 (.1/1/248)شرح التلقني، : املازري - 4
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ذكر العلماء متنه، أوقد توجد يف مدلوله، أو تثبت يف أمر خارج عن الدليل ذاته، لذلك فقد 
 :1ديدة، تعود إىل هذه األمور األربعة، وبه تكون أوجه الرتجيح كما يليعللرتجيح أوجها 

 .الرتجيح باعتبار اإلسناد -

 .الرتجيح باعتبار املنت -

 .الرتجيح باعتبار املدلول -

 .الرتجيح باعتبار أمر خارجي -

 .الترجيح باعتبار السند: لثانيالمطلب ا

، واملعترب فيها أن ما كان 2حصرهاللرتجيح بالنظر إىل السند صور كثرية يصعب 
أكثر إفادة للظن فهو أرجح، وأوىل بأن يقّدم على غريه، حىت إذا تعارضت املرجحات يف 

 .3ذاهتا، تعنّي على اجملتهد الرتجيح بينها

وفيما يلي عرض لبعض النماذج من الفروع املخّرجة على بعض القواعد املتعلقة 
 .املازريبالرتجيح من جهة السند عند اإلمام 

 .الترجيح بكثرة الرواية: الفرع األول

 .معنى القاعدة: أوال

                                                           

، (4/633)خمتصر املنتهى مع شرح العضد، : ، ابن احلاجب(4/244)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 1
 (.2/1123)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(6/134)البحر احمليط، : الزركشي

 3/628)شرح الكوكب املنري، : ،الفتوحي(وما بعدها 6/147)، صدر السابقامل: كشيالزر : انظر هذه الصور يف - 2
 443)خمتلف احلديث،  منهج التوفيق والرتجيح بني: ، السوسوة(2/1123)، املصدر السابق: ، الشوكاين(ا بعدهاوم

 (.وما بعدها
 (.2/1142)، املصدر السابق: الشوكاين - 3
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 ن رواة أحدمها أكثر من رواة احلديثوكا ا ورد حديثان متعارضان يف الظاهر،إذ
اآلخر، فإّن هذا يعّد مرّجحا له؛ وذلك ألّن قول األكثر أقوى يف الظّن، وأبعد عن السهو 

 .1والغلط، وأنأى عن الكذب

 .الفروع المبنية على هذه القاعدةمن : ثانيا

 .عدد التكبيرات في صالة العيد: مسألة

: ’كبري يف صالة العيد، فجاء عن عائشة تاختلفت الروايات واآلثار يف عدد ال

كان يكرّب يف الفطر واألضحى؛ يف األوىل سبع تكبريات، ويف الثانية   ×أن النيب )
 (.سوى تكبرية الركوع: )ويف بعض طرقه زيادة ،2(مخسا

رضي  -سعيد بن العاص أنه دعا أبا موسى األشعري وحذيفة بن اليمان وجاء عن 
يكرّب يف الفطر واألضحى؟ فقال أبو  ×كيف كان رسول اهلل : "فقال -اهلل عنهما 

كذلك  : ىصدق، فقال أبو موس:  أربعا تكبريه على اجلنائز، فقال حذيفةكان يكرّب : موسى
 .3" يف البصرة حيث كنت عليهمكنت أكرّب 

اختلف الفقهاء يف عدد التكبريات املزيدة يف صالة العيد على عّدة أقوال لذلك فقد 
 :4أشهرها ثالثة

                                                           

، السوسوة، منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف (134/ 2)الربزجني، التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية،  - 1
 (.374)احلديث، 

، والبيهقي يف (2/443)، 1134: أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، باب التكبري يف العيدين، رقم - 2
، وصححه األلباين يف إرواء (4/374)، 6133: السنن الكربى، كتاب صالة العيدين، باب التكبري يف العيدين، رقم

 (.4/173)الغليل، 
، وأبو داود يف (417-42/474)، 14343: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث أيب موسى، رقم - 3

، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة، (2/446)، 1144: ب التكبري يف العيدين، رقمسننه، كتاب الصالة، با
(6/1267.) 

 (.344-1/342)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 4
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التكبري يف صالة العيد ثالث يف األوىل بعد اإلحرام، وثالث يف الثانية  :القول األول
 .1قبل الركوع، وهو مذهب أيب حنيفة

التكبري يف صالة العيد سبع يف األوىل باحتساب تكبرية اإلحرام،  :الثانيالقول 
 .3وأمحد 2ومخس يف الثانية دون تكبرية القيام، وهو مذهب مالك

التكبري يف العيد سبع يف األوىل سوى تكبرية اإلحرام، ومخس يف  :القول الثالث
 .4الثانية سوى تكبرية القيام، وهو مذهب الشافعي

مبا عليه مذهب مالك وأمحد، فالتكبري لصالة العيد  ‘أخذ  :رأي المازري
سبع يف األوىل باحتساب تكبرية االفتتاح، ومخس يف الثانية دون تكبرية القيام، فقد قّدم رواية 

يقول وهذا حتقيقه يف املسألة، عائشة على غريها من الروايات، لتمّيزها عليها بكثرة رواهتا، 
 تكبريات يف فعندنا أنه ستّ  ؛التكبري املزيد يف صالة العيددد اختلف الناس يف ع: "‘

فيكون التكبري يف األصل واملزيد يف األوىل سبًعا، ويف الثانية  ،األوىل ومخس تكبريات يف الثانية
املزيد اثنيت  :وقال الشافعي ،مجلة الركعة الثانية سًتا لو قّدر أن تكبري القيام إىل الثانية من

ثالث يف  ،سّت تكبريات :وقال أبو حنيفة...ا يف األوىل ومخًسا يف الثانيةعشرة تكبرية، سبعً 
فقد  ’هنما يتعلقان برواية عائشة إفأما مالك والشافعي ف...وثالث يف الثانية ،األوىل

ويف  ،ضحى يف األوىل سبع تكبرياتكان يكرّب يف الفطر واأل  ×أن النيب ) :روي عنها
يف الثانية بأن اخلمس  ن تقييدهاويرى مالك أ ،(الثانية مخس تكبريات سوى تكبرية الركوع

إذ لو مل حتسب  ؛سوى تكبرية الركوع يشعر بأن السبع األول حمسوب فيها تكبرية اإلحرام
كما قالت يف الثانية سوى تكبرية   ،ذلك بأن تقول سوى تكبرية اإلحرامفيها لنّبهت على 

وأما أبو حنيفة فإنه تعلق مبا روي أن سعيد بن أيب العاصي سأل أبا موسى وحذيفة ...الركوع

                                                           

 (.2/48)املبسوط، : السرخسي - 1
 (.1/471)النوادر والزيادات، : القريواين - 2
 (.1/414)الكايف، : ابن قدامة - 3
 (.2/384)الكبري، احلاوي : املاوردي - 4
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  :؟ فقال أبو موسىيكربّ  ×كيف كان رسول اهلل " :بن اليمان عن التكبري يف صالة العيد
وهكذا   :مث قال أبو موسى ،صدق :قال حذيفة ،كبريات تكبريَُه على اجلنائزكان يكرّب أربع ت

وقد أجيب عن هذا بأن ما تعلق به من اآلثار  ،"حيث كنت عليهاكنت أكرّب بالبصرة 
 .1"مالك والشافعي أزيد وأكثر فكانت أولى

 .برواية األوثقالترجيح : الفرع الثاني

 .معنى القاعدة: أوال

إذا تعارض حديثان، وكان رواة أحدمها أوثق من رواة احلديث اآلخر، فإنه ترّجح 
 .2ثقةرواية األوثق على رواية األقل 

 .من فروع هذه القاعدة: ثانيا

 .حد رفع اليدين في الصالة: مسألة

يف حّد رفع اليدين يف التكبري للصالة، من ذلك  ×اختلفت األحاديث عن النيب 

إذا قام للصالة  ×كان رسول اهلل : "قال -رضي اهلل عنهما  -حديث عبد اهلل بن عمر 
 .3"فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلكرفع يديه حىت تكون حذو منكبيه، مث كرّب، 

كان إذا كرّب رفع   ×أن رسول اهلل : )÷وجاء من حديث مالك بن احلويرث 
 .4...(يديه حىت حياذي هبما أذنيه

                                                           

 (.1734-1/4/1737)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.2/246)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي: انظر - 2
، ومسلم يف (2/221)، 348: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، باب إىل أين يرفع يديه؟، رقم - 3

 .، واللفظ له(1/242)، 447: ،  رقم..كبنيصحيحه، كتاب الصالة، باب استحباب رفع اليدين حذو املن
، 441: ، رقم..أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني - 4

(1/244.) 
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 اختلفت آراء الفقهاء يف حّد رفع اليدين يف الصالة على والختالف هاتني الروايتني
 :1قولني

 .2حّد الرفع ينتهي إىل األذنني، وبه قال احلنفية :القول األول

 3منتهى رفع اليدين يف الصالة إىل املنكبني، وبه قال املالكية :القول الثاني
 .5واحلنابلة 4والشافعية

هو موافق ملا عليه اجلمهور، فمنتهى الرفع إىل املنكبني، وإن كانت  :رأي المازري
ابن عمر أوىل، لكون رواهتا أوثق من رواة طريق مالك األحاديث خمتلفة يف ذلك فتقدمي رواية 

حذو  :وقيل ،حذو الصدر :فقيل ؛اختلف يف منتهى الرفع: "‘بن احلويرث، يقول 
وحبذو ...يوبه قال الشافع ،واملشهور عن مالك حذو املنكبني ،حذو األذنني :وقيل ،املنكبني

 .األذنني قال أبو حنيفة

فروى ابن عمر احلديث ...حسب اختالف هذه الروايات واختلفت األحاديث على
أن ) :وروى مالك بن احلويرث ووائل بن حجر...(حذو املنكبني)املتقدم يف الصحيح وفيه 

ابن : وإن استعملنا الترجيح من قبل اإلسناد قلنا،..(رفع يديه حذو أذنيه ×النيب 
مالك بن  شهاب عن سالم عن ابن عمر أصح من قتادة عن نصر بن عاصم عن

 .6"الحويرث

 .×بكون الراوي أعلم بحال النبي الترجيح  :الفرع الثالث

 .معنى القاعدة: أوال

                                                           

 (.1/413)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 1
 (.12-1/11)املبسوط، : السرخسي - 2
 (.1/137)النوادر والزيادات، : القريواين - 3
 (.2/262)اجملموع، : النووي - 4
 (.148-1/143)املغين، : ابن قدامة - 5
 (.1/2/441)شرح التلقني، : املازري - 6
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من  ، وأعلم حباله×لنيب ا أقرب إىلإذا تعارض حديثان، وكان الراوي ألحدمها 
على غريها من الروايات، راوي احلديث املعارض، فإهنا ترّجح رواية األقرب واألعلم باحلال، 

 .1يف بيتهوأحواله  ×خاّصة فيما يتعّلق حبياته 

 .من فروعها: ثانيا

 .بالقميص الميت تكفين: مسألة

من األخبار اليت جاءت يف تكفني امليت بالقميص، وظاهرها التعارض، حديث 
كّفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص   ×أن رسول اهلل : )’عائشة 

 .2(وال عمامة

كفِّن رسول : )قال -رضي اهلل عنهما  -حديث ابن عّباس  هعارضواحلديث الذي 
 .3(يف ثالثة أثواب جنرانية؛ احللة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه ×اهلل 

: ‘ املازري يقولوعن درء التعارض بني الروايتني، ومذاهب الفقهاء يف املسألة 
 ...4صفقد استحب مالك يف هذا الذي نقلناه عنه أن ال يقمّ  ؛وأما تقميص امليت"

ورأيت بعض أصحاب الشافعي يعرّب عن مذهبهم ...5وباستحباب تقميصه قال أبو حنيفة
 .6بأنه ال يستحب القميص وال العمامة للميت

                                                           

 (.6/143)البحر احمليط، : الزركشي - 1
، ومسلم يف (4/137)، 1234: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب الكفن بال عمامة، رقم - 2

 .، واللفظ للبخاري(2/634)، 431: فن امليت، رقمصحيحه، كتاب اجلنائز، باب يف ك
، وأبو داود يف (2/342)، 1331: أخرجه ابن ماجه يف سننه، أبواب اجلنائز، باب ما جاء يف كفن النيب ، رقم - 3

 .، وضعفه األلباين يف تعليقه على أيب داود وابن ماجه(4/63)، 4144: سننه، كتاب اجلنائز، باب يف الكفن، رقم
 (.2/343)الذخرية، : رايفالق - 4
 (.2/67)املبسوط، : السرخسي - 5
 (.21-4/27)احلاوي الكبري، : املاوردي - 6
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 فدليل الكراهة قول عائشة ،تتضمن نفي االستحباب ال الكراهة وهذه العبارة إمنا
وألن  ،(وال عمامة كّفن يف ثالثة أثواب سحولية ليس فيها قميص  × أن النيب) :’

وألن  ،ه امليت به يف اللباسبَّ شأفضل أحوال احلي حالة اإلحرام ال يلبس املخيط فينبغي أن يُ 
واحتج  ،من أهل ذلك فليس يف تقميصه فائدةالقميص إمنا يُراد للزينة واحلرمة وامليت ليس 

وانفصل عنه اآلخرون بأن رواية  ،(كفن يف قميصه  ×أن النيب ) :من يستحب مبا روي
 .1"عائشة رضي اهلل عنها أولى ألنها أعلم بهذا

 .الترجيح بفقه الراوي :الفرع الرابع

 .معنى القاعدة: أوال

إذا تعارض حديثان، وكان راوي أحدمها فقيها، وراوي احلديث املعارض ليس بفقيه، 
أو كان أحدمها أفقه من اآلخر، فإهنا تقّدم رواية الفقيه على رواية غري الفقيه، وتقّدم رواية 

 .2األقّل فقهااألفقه على 

 .القاعدةهذه من فروع : ثانيا

 .ال فلس المشتري أو موتهفي ح تعّلق حّق البائع بعين المبيع: مسألة

، ومتاعه صورة هذه املسألة فيما لو باع رجل متاعا آلخر فأفلس املشرتي أو مات
، فهل يكون البائع أحق مبتاعه مطلقا؟ أم هو أسوة مع الغرماء يف كلتا قائم فوجده بعينه

 احلالني؟ أو أنه أحّق به يف حال دون حال؟

هذه املسألة، وبنّي مذاهب الفقهاء فيها، وسبب  ‘وقد حّقق املازري 
مع تصّرف  -، وعلى الرغم من طول النص فقد آثرت ذكره ، ووجه الرتجيح بينهااالختالف

                                                           

 (.1137-1/4/1144)شرح التلقني، : املازري - 1
منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : ، السوسوة(3/248)اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي - 2

(463.) 
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ر استيفاء مثن اختلف الناس يف تعذّ : "‘ قالقد ف ليتّضح بذلك منهجه أكثر، -فيه 
 للبائع حًقا يف فسخ العقد أم ال؟هل يوجب : السلع املبيعة

ال يف فلس املشرتي  ،إىل أنه ال يوجب للبائع حًقا يف فسخ البيع 1فذهب أبو حنيفة
 ...وال يف موته
 ،إىل أنه يوجب للبائع حًقا يف فسخ البيع إذا كان املبيع قائم العني 2ذهب الشافعيو

 ...سواء فلس املشرتي أو مات

بعني سلعته،  أحقّ فجعله يف الفلس ...إىل التفرقة بني الفلس واملوت 3وذهب مالك
 .ويف املوت أسوة مع الغرماء

والذي جيب النظر فيه يف سبب هذا اخلالف يتبع ما وقع من اآلثار وذكر تأويالهتا 
 .والرتجيح بني ما يؤّول فيها، مث النظر يف طريق االعتبار

فأما اآلثار فينبغي أن تعلم أن مدار احلديث الذي تعلق به العلماء يف هذا على أيب 
واحلسن عن مسرة بن جندب حنو ما روي عن  ،ة، وإن كان قد روى نافع عن ابن عمرهرير 

ن احلارث بن بج مالك يف املوطأ عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن أيب هريرة، فخرّ 
أميا رجل باع متاًعا فأفلس الذي ابتاعه منه، ومل يقبض ): قال ×هشام أن رسول اهلل 

حب املتاع فيه فوجده بعينه، فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاالذي باع من مثنه شيًئا 
 .4(ُأْسوة الغرماء

                                                           

 (.4/222)، رد احملتار: ابن عابدين - 1
 (.234و 6/266)احلاوي الكبري، : املاوردي - 2
 (.134-8/132)الذخرية، :  القرايف - 3
، وأبو داود يف (2/274)، 1434: أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء يف إفالس الغرمي، رقم - 4

، وصححه (4/487)، 4427: بعينه عنده، رقمسننه، أبواب اإلجارة، باب يف الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
 (.4/264)األلباين يف إرواء الغليل، 
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ن احلارث بن بوأتبع ذلك أيًضا ما رواه حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن عبد الرمحن 
له بعينه فهو ا رجل أفلس فأدرك رجل ماأميّ : "قال ×هشام عن أيب هريرة أن رسول اهلل 

 .1(أحق به من غريه

يف النقل ما رواه  رة هلذا احلديث فأظهرُهاختلف الرواة يف النقل عن أيب هريوقد ا
مالك عن طريق حيىي بن سعيد بإضافة املال إىل رجل منّكر مل يذكر فيه صفة انتقال املتاع 

 .إىل من هو بيده

فبنّي يف هذه الرواية صفة   ،2(فصاحبه الذي باعه أحق به)ج مسلم يف كتابه لكن خرّ 
 .كون املتاع يف يد املفلس، وأنه مبيع

ل إذا أفلس رج): ويف بعض الطرق عن أيب هريرة يف صفة املتاع يف يده فروى عنه قال
ألجل و  ؛لشافعي عّمن حدثه هبذا احلديثوهذه رواية ل ،3(أو مات فصاحب املتاع أحق به

وألجل رواية مالك يف موطئه ما  ،بني املفلس واملوت كما صنع مالك هذا الذي رواه مل يفرق
 -...رواه عن ابن هشام من التفرقة بني الفلس واملوت ذهب إىل ما حكيناه عنه من التفرقة

ولكن إذا سلكنا طريق الترجيح فرواية  - :فقال مالك إليه مث ذكر وجه ترجيح ما ذهب
ن ما بعد كتاب اهلل أصح أ: هر القول من األئمةمالك مقدمة على رواية غيره، ألنه اشت

 .4"لموطأ، وهو إمام في الحديث، وروى عنه الشافعي األحاديث واعتمد عليهاا من

                                                           

، وأبو داود يف (2/274)، 1487: مالك يف املوطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء يف إفالس الغرمي، رقمأخرجه  - 1
، وصححه (4/434)، 4427: سننه، أبواب اإلجارة، باب يف الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم

 (.4/264)األلباين يف إرواء الغليل، 
، 1444: ، رقم..أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب من أدرك ما باعه عند املشرتي وقد أفلس - 2

(4/1144-1143.) 
 ، وقد أخرجه أبو داود يف سننه، أبواب(من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به: )منت احلديث - 3

، وضعفه األلباين يف ضعيف (4/484)، 4424: اإلجارة، باب يف الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم
 .اجلامع

 (.418-4/1/474)شرح التلقني، : املازري - 4
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 .1من االضطراب سندبسالمة الترجيح ال: لخامسالفرع ا

 .معنى القاعدة: أوال

 يف أمساء بعض رجالهأحدمها اضطراب واختالف  سندإذا تعارض حديثان، وكان يف 
، فإنه يرّجح احلديث اخلايل ساملا من ذلكوكان احلديث اآلخر  على وجه ميتنع فيه الرتجيح،

فيكون ؛ ألنه يدّل على اتفاق رواته، وحفظ مجلته، من االضطراب على احلديث املضطرب
 .2أرجح وأدعى للقبول

 .من فروعها: ثانيا

 .نجاسة المني: مسألة

اختلفت الروايات يف حكم املين من حيث النجاسة والطهارة مبا يفيد ظاهرها 
كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول : "قالت ’التعارض، ذلك أنه جاء عن عائشة 

أفركه من  كنت  ولقد: "، ويف رواية قالت3"اهلل فيخرج إىل الصالة وإن بقع املاء يف ثوبه ×

 .4"فيصّلي فيه ×ثوب رسول اهلل 

 :5وقد اختلف الفقهاء يف جناسة املين على قولني

 .7ومالك 6املين جنس، وبه قال أبو حنيفة :القول األول

                                                           

هو احلديث الذي يروى من وجوه خيالف بعضها بعضا مع عدم إمكان ترجيح أحدها على : احلديث املضطرب - 1
 .تارة يف اإلسناد، وتارة يف املنتون كيغريه، و 

 (.221)اختصار علوم احلديث مع شرحه الباعث احلثيث، : ابن كثري: انظر
 (.313)منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : ، السوسوة(2/133)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 2
 (.1/444)، 224: رقم أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب غسل املين وفركه، - 3
 (.1/248)، 288: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم املين، رقم - 4
 (.142-1/141)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 5
 (.47-1/44)حتفة الفقهاء، : السمرقندي - 6
 (.1/46)املعونة، : البغدادي - 7
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 .2وأمحد 1املين طاهر، وبه قال الشافعي :القول الثاني

، ترجيحا لرواية الغسل على رواية القول األول مبقتضى ‘أخذ  :رأي المازري
ووافقه  ،هب مالك إىل أنه جنسفذ ؛الناس فيهوأما املين فقد اختلف : "الفرك، حيث يقول

 ،وذهب الشافعي إىل أنه طاهر ،إال أنه أجاز إزالة يابسه بالفرك ،أبو حنيفة على ذلك
كنت أفرك املين ): يروى عن عائشة أهنا قالت ؛ختالف املذهبني اختالف الروايتنيوسبب ا

 ،مضطرب اإلسناد حديث الفرك :قال األصيلي ،(همث يصلي في ×من ثوب رسول اهلل 
ومع هذا الرتجيح الذي ذكره األصيلي، فإنه مائع  ،وليس خيتلف يف صحة حديث الغسل

 .3"خرج من خمرج البول، فوجب أن يكون جنًسا لسلوكه مسلك النجاسة

 .الترجيح باعتبار المتن: المطلب الثالث

ومرويّه، فإنه  املرّجحات اليت تقع من جهة املنت هي األمارات املتعلقة بلفظ احلديث 
كما حيتمل احلديث الرتجيح وزيادة القوة من حيث الرواة وقوة السند، فكذلك حيتمل 

 .4التفضيل والتقدمي من حيث املنت، واملرويّ 

والرتجيح باعتبار املنت له صور كثرية، وفيما يلي عرض لبعض هذه القواعد مع مناذج 
 .وصور عند اإلمام املازري

 .األقل احتماال على األكثرترجيح الحديث : الفرع األول

 .معنى القاعدة: أوال

إذا تعارض حديثان؛ أحدمها يدل على احلكم مع احتمال غريه احتماال كبريا، 
يرّجح احلديث اخلايل من  واآلخر يدّل عليه من غري احتمال، أو باحتمال أقل، فإنه

 .1االحتمال على ما كان حمتمال، ويرّجح األقل احتماال على األكثر
                                                           

 (.1/123)روضة الطالبني، : النووي - 1
 (.1/184)الكايف، : ابن قدامة - 2
 (.1/1/248)شرح التلقني، : املازري - 3
 (.2/186)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 4
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 .من فروعها: ثانيا

 .طالق الثالث بلفظ واحد: مسألة

اختلفت األحاديث يف جواز الطالق الثالث بلفظ واحد من عدمه، فمما قد 
فطلقها : "، وفيهين امرأتهيف مالعنة عومير العجالسهل بن سعد  يستفاد منه اإلباحة حديث

 .2"×ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل 

 ×ُأخرب النيب : "ما جاء عن لبيد بن حممود قالواحلديث الذي يستفاد منه املنع 
أيلعب بكتاب اهلل وأنا : )عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعا، فقام غضبان مث قال

 .3"رسول اهلل، أال أقتله؟ يا: حىت قام رجل وقال( بني أظهركم؟

 :4على قولني جواز الطالق الثالث بلفظ واحدالفقهاء يف  اختلف عليه فقدو 

ميتنع الطالق الثالث بلفظ واحد، ومن فعله فهو مطلق لغري سنة، وبه  :القول األول
 .7ورواية عن أمحد 6ومالك 5قال أبو حنيفة

جواز إيقاع الطالق الثالث بلفظ واحد، وهو طالق لسنة، وبه قال  :القول الثاني
 .9وأمحد 8الشافعي

                                                                                                                                                                      

 (.386)منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : السوسوة - 1
، ومسلم (4/333) 4478أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الطالق، باب من أجاز طالق الثالث ،رقم   - 2

 (.2/1147)، 1342: كتاب الطالق، باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل، رقميف صحيحه،  
، (6/132)، 4371: أخرجه النسائي يف سننه، كتاب الطالق، باب الثالث اجملموعة وما فيها من التغليظ، رقم - 3

 (.1/163)وصححه األلباين يف غاية املرام، 
 (.4/1442)بداية اجملتهد، : ابن رشد- 4
 (.6-6/4)املبسوط، : السرخسي - 5
 (.461-1/467)املعونة، : البغدادي - 6
 (.17/441)املغين، : ابن قدامة - 7
 (.18/224)اجملموع، : النووي - 8
 (.17/447)املصدر السابق، : ابن قدامة - 9
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ما عليه املالكية من أن الطالق الثالث بلفظ واحد ممتنع  ‘وافق  :رأي المازري
غري جائز، وأن فاعله مطلق لغري سنة، ورّجح احلديث الذي يدل على املنع على احلديث 

: ‘الذي استدل به املخالف على اإلباحة؛ لالحتمال يف داللة حديث املخالف، يقول 

جواز الطالق احتج به الشافعي على  ،"×فطلقها ثالثًا قبل أن يأمره رسول اهلل : "وقوله"
 فوقعت الثالث ،وانفصل أصحابنا عن هذا بأهنا بانت منه باللَعان ،ثالثا يف كلمة واحدة

خرب أُ ": النسائي عن حممود بن لبيد قال ألنه خرّج: قالوا ،على غري زوجة فلم يكن هلا تأثري
أيلعب ): الفق ،غضبان ×فقام  ،عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجيعا ×

فاألخذ بالمنع  ،"أال أقتله: جل فقال يا رسول اهللوقام ر  (بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم حّي؟
 .1"بهذا الحديث أولى من حديث المتالعنين مع االحتمال الذي فيه

 .2على ما كان مدرجا ×ترجيح ما كان من كالم النبي : الفرع الثاني

 .معنى القاعدة: أوال

خاصة، وكان الذي  ×وكان منت أحدمها من كالم النيب  تعارض حديثان، إذا

 ×عارضه فيه كالم مدرج من قبل أحد رواة احلديث، فإنه يقّدم الكالم الثابت عن النيب 
 .على الكالم املدرج من قبل الراوي

 .من فروع هذه القاعدة: ثانيا

 .استسعاء العبد: مسألة

                                                           

 (.2/212)املعلم، : املازري - 1
من كالم الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة يف احلديث،  أن تزاد لفظة يف منت احلديث: احلديث املدرج - 2

 .فريويها كذلك
 (.223)اختصار علوم احلديث مع شرحه الباعث احلثيث، : ابن كثري: انظر
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صورة هذه املسألة أن يعتق أحد شركا له يف عبد ويبقى نصيب الشركاء اآلخرين، 
مال يدفع به نصيبهم، فهل يستسعى العبد لكسب ما يدفع به نصيب  قللشريك املـُعتِ وليس 

 الشركاء اآلخرين؟

يف هذه املسألة مجلة من  األحاديث اليت ظاهرها التعارض؛ منها  ‘ذكر املازري 

من أعتق شركا له يف عبد، فكان له مال يبلغ مثن : )قال ×حديث ابن عمر أن النيب 
عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإال فقد عتق منه  موِّ العبد، قُـ 
من أعتق شقصا له يف : )قال ×النيب  أن ÷، وجاء يف حديث أيب هريرة 1(ما عتق

، فإن مل يكن له مال استسعي العبد غري مشقوق عبد فخالصه يف ماله إن كان له مال
 .2(عليه

فحديث أيب هريرة فيه إثبات سعاية العبد إذا مل يكن للشريك املعِتق ما يدفع به 
احلديثني، وقد  نصيب الشركاء اآلخرين، وحديث ابن عمر أسقطها، وهذا وجه التعارض بني

رّجح املازري األخذ مبقتضى حديث ابن عمر من نفي االستسعاء على العبد، معلِّال ذلك 
ق وتعلَّ : "‘بأن ذكر االستسعاء الذي يف حديث أيب هريرة مدرج من كالم قتادة، قال 

وظاهر  ،(وإال فقد عتق منه ما عتق): يف نفي االستسعاء بقوله يف طريق ابن عمر 3مالك
قال بعض  وقد ،ريرة يف االستسعاءبرواية أيب ه 4وتعلق أبو حنيفة ،هذا نفي االستسعاء

وقد  ،ض الرواة فأضافها إىل نفس احلديثقتادة تلبَّس على بع إهنا زيادة من كالم: أصحابنا
: وذكر يف سند احلديث عن بعض رواته قال ،ح َما قالَُه أصحابناما ُيَصحِّ  ذرذكر ابن املن

 .5"ان يفيت قتادةوك

                                                           

، ومسلم (4/142)، 2422: ، رقم..أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بني اثنني - 1
 (.4/1144)، 1471: قمكتاب العتق، ر أول  يف صحيحه، 

 (.2/1137)، 1474: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، رقم - 2
 (.11/143)الذخرية، : القرايف - 3
 (.3/173)املبسوط، : السرخسي - 4
 (.227-2/214)املعلم، : املازري - 5
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 .1بالزيادة باألخذ الترجيح: ثالثالفرع ال

 .معنى القاعدة: أوال

 بالزيادة األخذ وكان اآلخر، على زيادة أحدمها يف وكان متعارضان، نصان ورد إذا
 يؤخذ فإنّه ،- بأن كانت منافية للمزيد عليه - احلديثني بني التعارض يوجب الذي هو

 .2ملا فيه من إثبات حكم زائد على اآلخرللزّيادة  املثبت باحلديث

 .من الفروع المبنية عليها: ثانيا

 .القراءة في الوتر: مسألة

، حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما مما ورد خمتلفا من األحاديث يف هذه املسألة
يقرأ يف الوتر بسبح اسم رّبك األعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل  ×كان النيب : "قال

بأي شيء كان يوتر : ، سئلت’، وعارضه حديث عائشة 3"أحد، يف ركعة ركعةهو اهلل 

كان يقرأ يف األوىل بسّبح ربك األوىل، ويف الثانية بقل يا أيها : "؟، قالت×رسول اهلل 
 .4"ويف الثالثة بقل هو اهلل أحد، واملعوِّذتنيالكافرون، 

بأم  أن يقرأ 5مالك فإن املختار عند ؛وأما القراءة يف الوتر: "‘قال املازري 
أن الناس يلتزمون يف الوتر قراءة قل هو اهلل  :وقال يف اجملموعة ،القرآن واإلخالص واملعوذتني

والثوري وإسحاق  1وأمحد 6وذهب أبو حنيفة ،ذتني وما ذلك بالزم، وإين ألفعلهأحد واملعو 
                                                           

 .عن بقية الرواة عن شيخ هلمأن يتفّرد الراوي بزيادة يف احلديث : زيادة العدل أو الثقة - 1
 (.147)اختصار علوم احلديث مع شرحه الباعث احلثيث، : ابن كثري: انظر
 (.184)منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : ، السوسوة(2/243)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 2
، والرتمذي يف سننه، أبواب (3/342)، 2327: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث ابن عباس، رقم - 3

 .، وصححه األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي(2/424)، 362: الوتر، باب ما جاء ما يقرأ يف الوتر، رقم
حديث : ، وقال(2/426)، 364: الرتمذي يف سننه، أبواب الوتر، باب ما جاء ما يقرأ يف الوتر، رقمأخرجه  - 4

 .تعليقه على سنن الرتمذي حسن غريب، وصححه األلباين يف
 (.2/443)الذخرية، : القرايف - 5
 (.1/163)املبسوط، : السرخسي - 6
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كان   ×أنه ) :تهم ما رويوحجّ  ،على فاحتة الكتاب وسورة اإلخالص إىل االقتصار فيها
ولنا  ،(ويـَْقُنت يف الثالثة قبل الركوعل هو اهلل أحد ر بسبح وقيل يا أيها الكافرون وقيوت

وألن فيه زيادة والزيادة مقبولة  ؛رضي اهلل عنها المتقدم وهو أولى عليهم حديث عائشة
 .2"من العدل

 .الترجيح باعتبار المدلول: المطلب الرابع

الرتجيح هبذا االعتبار مفاده تقوية أحد الدليلني على اآلخر بأمارة أو مزية توجد يف 
 .3احلكم الذي تضمنه أحدمها ليست يف اآلخر

، وفيما يلي عرض لبعض هذه الصور وفق قواعدها 4أما صوره فإهنا كثرية متنوعة
 .املنطوية حتتها عند اإلمام املازري

 .النافيترجيح المثبت على : ألولالفرع ا

 .معنى القاعدة: أوال

هو الذي ينفي  :والنافيهو املفيد إلثبات أمر جديد وطارئ عليه،  :النص المثبت
 .5طارئ األمر، والعارض اجلديد، ويثبت بقاء احلكم على احلال السابق

أحدمها يثبت أمرا واآلخر ينفيه، فإنّه يرّجح ما مدلوله اإلثبات  فإذا تعارض نّصان؛
 .6ه الّنفيعلى ما مدلول

 .من فروعها: ثانيا

                                                                                                                                                                      

 (.1/444)الكايف، : ابن قدامة - 1
 (.1/2/386)شرح التلقني، : املازري - 2
 (.388)منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : ، السوسوة(2/274)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 3
 (.1148-2/1143)إرشاد الفحول، : ، الشوكاين(وما بعدها 6/164)البحر احمليط، : الزركشي - 4
 (.2/114)، املرجع السابق: الربزجني - 5
 (.384)، املرجع السابق: السوسوة - 6
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 .الغسل من مجّرد اإليالج: مسألة

اختلفت األحاديث يف الغسل مبجّرد اإليالج من غري أن يصاحبه خروج املين، وكان 
، ذلك أنه جاء عن أيب سعيد 1هذا سببا الختالف السلف فيما بينهم يف هذه املسألة

يوم االثنني إىل قباء، حىت إذا كنا يف  ×خرجت مع رسول اهلل : "أنه قال ÷اخلدري 

على باب عتبان فصرخ به، فخرج جيّر إزاره، فقال رسول اهلل  ×بين سامل وقف النيب 

جل يُعجل عن امرأته ومل ميِن، يا رسول اهلل أرأيت الر : ، فقال عتبان(أعجلنا الرجل: )×

ديث مفاده قصر الغسل ، فهذا احل2(إمنا املاء من املاء: )×ذا عليه؟ قال رسول اهلل ما
 .على اإلنزال، كما يفيده دليل خطابه

وقد ُسئلت عن األمر  ’والذي ورد بإجياب الغسل من اإليالج حديث عائشة 

إذا جلس بني شعبها األربع، ومّس اخلتان اخلتان فقد وجب : )×فذكرت قول النيب 

: لتعارض بينهاعن دفع ا ‘، وهذا صريح يف إجياب الغسل، لذلك قال املازري 3(الغسل
عنهم إىل أنه ال جيب  فذهب األنصار رضي اهلل ؛لف الناس يف الغسل مبجرد اإليالجاخت"

فأخربهتم  ’وأرسلوا أبا موسى لعائشة  ،وذهب املهاجرون إىل أنه جيب ،الغسل بذلك
ما قالت، وبه قال فقهاء  فنقل عن مجاعة منهم الرجوع إىل ،مبا يقتضي وجوب الغسل

املاء ): فروي ما يدل على القول األول كقوله ،اختلفت األحاديث يف ذلك وقد...راألمصا
فقد وجب الغسل إذا جاوز اخلتان اخلتان ): وروي ما يدل على القول الثاين كقوله ،(من املاء

قد رجح أيًضا من أثبت الغسل على ما تعلق به من األحاديث، بأنها و ...(أنزل أم مل ينزل
 .4"مما نفاه فكانت أولى ،أثبتت حكًما

                                                           

 (.1/174)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 1
 (.1/264)، 434: رقمأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب إمنا املاء من املاء،  - 2
 (.1/231)، 434: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل، رقم - 3
 (.276-1/1/274)شرح التلقني، : املازري - 4
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 .ترجيح المنطوق على المفهوم: الفرع الثاني

 .معنى القاعدة: أوال

مفهوم اآلخر على  ودّل منطوق أحدمها على حكم معنّي، ودلّ  إذا تعارض حديثان،
مبنطوقه على ما دّل  أفاد احلكم احلديث الذينقيض احلكم يف ذلك الشيء، فإنّه يرّجح 

 .1مبفهومه

 .من فروعها: ثانيا

 .الماء القليل تخالطه نجاسة لم تغيره: مسألة

اختلفت األحاديث يف املاء إذا خالطته جناسة، فجاء بعضها مفيدا أن ما جاوز قلتني 
عن املاء  ×سئل رسول اهلل : "مل حيمل خبثا، ورد ذلك يف حديث ابن عمر عن أبيه قال

إذا كان املاء قلتني مل : )يكون يف الفالة من األرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال
 .ما دون القلتني ينجس مبجّرد مالقاة النجاسةأن : ، دليله2(حيمل اخلبث

 .3(املاء طهور ال ينجسه شيء: )يف بئر بضاعة ×لكن هذا معارض بقول النيب 

 :4على قولني املاء القليل إذا خالطته النجاسة ومل تغريه لذلك اختلف الفقهاء يف

املاء القليل الذي خالطته النجاسة ينجس وإن مل تتغري إحدى أوصافه  :القول األول
 .2واحلنابلة 1والشافعية 5، وبه قال احلنفية-اللون، أو الرائحة، أو الطعم  -الثالثة 

                                                           

 (.348)منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : لسوسوةا ،(186/ 2)التعارض والرتجيح، : يالربزجن - 1
، (1/424)، 413: أخرجه ابن ماجه يف سننه، أبواب الطهارة وسننها، باب مقدار املاء الذي ال ينجس، رقم - 2

، والرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، (1/36)، 64: وأبو داود يف السنن، كتاب الطهارة، باب ما ينجس املاء، رقم
ائي يف سننه، كتاب املياه، باب التوقيت يف املاء، ، والنس(1/43)، 63: باب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء، رقم

 (. 1/67)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، (1/36)، 42: رقم
 .تقدم خترجيه - 3
 (.1/67)بداية اجملتهد، : ابن رشد: انظر.على اختالف بينهم يف حد القليل والكثري - 4
 (.1/37)املبسوط، : السرخسي - 5
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أوصافه الثالثة، ال فرق يف ذلك بني  ال ينجس املاء إال أن يتغري أحد :القول الثاني
 .3قليل أو كثري، وهو قول املالكية

مبذهب مالك، مبّينا أن األخذ مبنطوق احلديث الثاين  ‘أخذ  :رأي المازري

به  الدلو على بول األعرايب، فاحتجّ  وأما صبّ : "‘أوىل من دليل حديث القّلتني، يقول 
وإن  اليسرية عاد جنساً إن املاء اليسري إذا حلت فيه النجاسة  :أصحابنا على الشافعي يف قوله

، وانفصل بعض الشافعية عن ذلك بأن طرّو النجاسة على املاء خبالف طرّو املاء مل يتغري
ق بني فال فرق يف التحقي ،ألنه ماء خالط جناسة ؛عليها، وحنن ال نسلم هلم التفرقة بني ذلك

 .طرّوه عليها، وطرّوها عليه

إذا جاوز املاء قّلتني مل حيمل )يف املاء القليل حتل فيه النجاسة اليسرية حديث  وهلم 
فإن مل نقل بدليل  ،ه، وإمنا هي من جهة دليلهوهذا ليس احلجة به من جهة نصّ  ،(اخلبث

وإن قلنا بدليل الخطاب قلنا في مقابلته اخلطاب سقط احتجاجهم به فيما دون القلتني، 
 .4"(اء طهوراخلق اهلل الم) :× قوله

 .الترجيح باعتبار أمر خارجي: المطلب الخامس

تلك الوجوه واألمارات اليت ليس هلا تعّلق بالسند، وال : املقصود باألمر اخلارجي
 .5، وهلا أثر يف ترجيح أحد النصني على اآلخرباملنت، وإمنا هي خارجة عنهما

 :املازريومما وقفت عليه من املرجحات اخلارجية عند اإلمام 

 .الترجيح بموافقة القرآن: الفرع األول

 .معنى القاعدة: أوال
                                                                                                                                                                      

 (.1/244)الكبري، احلاوي : املاوردي - 1
 (.1/16)الكايف، : ابن قدامة - 2
 (.1/62)املعونة، : البغدادي - 3
 (.1/464)املعلم، : املازري - 4
 (.428)منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : السوسوة - 5
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إال أّن أحدمها وال مرجح من جهة السند، أو املنت، أو احلكم،  إذا تعارض نّصان
يف حكمه خبالف اآلخر، فإنّه يرّجح على خمالفه الذي ال يكون   توافقه آية من كتاب اهلل

 .1كذلك؛ ألّن الظّن احلاصل من الّدليلني أقوى من الظّن احلاصل من دليل واحد

 .من الفروع المبنية عليها: ثانيا

 .صحة صوم من أصبح جنبا: مسألة

أدركه الفجر من : "÷من األحاديث املتعارضة يف هذه املسألة؛ حديث أيب هريرة 
أن : "، والذي عارضه حديث عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما2"وهو جنب فال يصم

 شذّ : "‘، ويف هذا يقول املازري 3"رسول اهلل كان يصبح جنبا من غري حلم مث يصوم
وقد أشار يف كتاب مسلم  ،نب ال ينفعهبعض الناس فأخذ بظاهر هذا، ورأى أن صوم اجل

وأحال على الفضل  ،ذلك وأرسل احلديث أواًل مث أسنده ِلَما قيل لهإىل رجوع أيب هريرة عن 
 .بن عباس

أخذ مجاعة الُعَلماء  لِـــمَ قال خبالفه؟ و  ولِـــمَ كيف وجب رجوعه عن ذلك : إن قيلف
الفضل بن  أبا هريرة رواه عنخبالف هذا احلديث إال رجاًل أو رجلني فإهنما شّذا مع أن 

 - رضي اهلل عنهما -ذكر يف هذا احلديث عن عائشة وأم سلمة قد عارضه ما : قلنا عباس؟
وأشار يف احلديث إىل أن أبا هريرة  ،(صبح ُجنُبا من غري ُحلٍم مث يصومكان ي  ×أنه )من 

واألفعال تُقّدم على األقوال عند  ،×وهذا فعل منه  ،ا مسع هذا عنهما اعتذر مبا اعتذرمل
ألن  ؛فإنه يرجح هاهنا الفعل ملوافقته ظاهر القرآنبعض األصوليني، ومن قدم منهم األقوال 

وإذا كانت النهاية إىل الفجر فمعلوم أن الغسل إمنا  ،اهلل سبحانه أباح املباشرة إىل الفجر

                                                           

 (.2/243)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 1
، 1174: صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقمأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، باب صحة  - 2

(2/334.) 
، ومسلم يف (3/134)، 1426: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا، رقم - 3

 .، واللفظ له(2/334)، 1174: جر وهو جنب، رقمفيام، باب صحة صوم من طلع عليه الصحيحه، كتاب الص
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فاقتضى هذا صحة صوم من طلع الفجر عليه  ،يكون بعد الفجر إذ كان اجلماع مباحًا إليه
 .1"م على ما سواهدِّ قُ  ×وهو جنب، فلما طابق ظاهَر القرآن فعُله 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: وظاهر القرآن قوله تعاىل

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 [.183: البقرة] [   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .الترجيح بعمل أهل المدينة: الفرع الثاني

 .معنى القاعدة: أوال

 أو ترجيحا، امن غري مزية يف السند أو املنت تقتضي تقدميإذا تعارض نّصان، وتساويا 
اخلرب الذي وافق عمل وكان أحدمها موافقا ملا عمل به أهل املدينة خبالف اآلخر؛ فإنّه يرّجح 

 .2ألن عملهم يدّل على ما استقّرت عليه الشريعة أهل املدينة؛

 .من فروعها: ثانيا

 .عدد التكبير المفتتح به األذان: مسألة

، فعن أيب ×اختلفت صيغ األذان تبعا الختالف الروايات واألحاديث عن النيب 

اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد : )عّلمه هذا األذان ×حمذورة أن النيب 
: ، مث يعود فيقول(أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل

إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، أشهد أن أشهد أن ال )

                                                           

 (.41-2/47)املعلم، : املازري - 1
 (.448)منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث، : ، السوسوة(2/241)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 2
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حممدا رسول اهلل، حي على الصالة مرتني، حي على الفالح مرتني، اهلل أكرب اهلل أكرب، ال 
 .1(إله إال اهلل

أن يضرب بالناقوس جيمع  ×ملا أمجع رسول اهلل : "وعن عبد اهلل بن زيد قال
للصالة الناس، وهو له كاره ملوافقته النصارى، طاف يب من الليل طائف وأنا نائم، رجل عليه 

وما تصنع : يا عبد اهلل، أتبيع الناقوس؟ قال: ثوبان أخضران ويف يده ناقوس حيمله، فقلت له
: بلى، قال: فقلت: أفال أدّلك على خري من ذلك؟ قال: به؟ قلت ندعو به إىل الصالة، قال

اهلل أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن ال إله إال : تقول
اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، حي على الصالة، حي على 

: ال اهلل، مث قالالصالة ، حي على الفالح، حي على الفالح، اهلل أكرب اهلل أكرب، ال إله إ
إن هذه : )×مبا رأيت، فقال رسول اهلل  فأخربته ×فلما أصبحت أتيت رسول اهلل 

 .2"، مث أمر بالتأذين، فكان بالل موىل أيب بكر يؤذِّن بذلك(لرؤيا حق إن شاء اهلل

أن حديث أيب حمذورة فيه تثنية التكبري، وحديث عبد  ووجه التعارض بني احلديثني
 :3على قولنياهلل بن زيد فيه الرتبيع، ولذلك اختلف الفقهاء يف هذه املسألة 

 5والشافعية 4حكم التكبري املفتتح به األذان الرتبيع، وبه قال احلنفية :األولالقول 
 .6واحلنابلة

 .7يثىّن وال يربّع، وبه قال املالكية التكبري الذي يف افتتاح األذان :القول الثاني

                                                           

 (.1/283)، 434: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب صفة األذان، رقم - 1
، وحّسنه (377-26/444)، 16333: أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عبد اهلل بن زيد، رقم - 2

 (.1/264)األلباين يف إرواء الغليل، 
 (.238-1/233)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 3
 (.1/128)املبسوط، : السرخسي - 4
 (.34-2/32)احلاوي الكبري، : املاوردي - 5
 (.2/46)املغين، : ابن قدامة - 6
 (.2/33)الذخرية، : القرايف - 7
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هو موافق ملا عليه مذهب مالك، أخذا مبا ورد يف حديث أيب حمذورة،  :رأي المازري
: ‘وذلك الستمرار العمل به يف املدينة، فكان عملهم مرّجحا هلذا احلديث، قال 

وقال  ،يربع فقال مالك يثىن وال ؛تربيع التكبري املفتتح به األذاناختلف فقهاء األمصار يف "
ح ويرجّ  ،ختالف األخبار الواردة يف األذانا وسبب االختالف ،أبو حنيفة والشافعي بل يربع

وال يكاد مع تكرر ذلك عليهم  ،مالك ما أخذ به من األخبار بعمل أهل المدينة
 وزمن الصحابة × واشتهاره فيهم يخفى عنهم ما استقر عليه العمل في زمن النبي

 .1"رضي اهلل عنهم

، 4والشافعي 3، فأخذ به مالك2وسبب االختالف نفسه يف ترجيع الشهادتني
رّجح مالك وبعده املازري إثباته ، و العمل به يا، حيث مل ير 6وأمحد 5أبو حنيفة اوخالفهم

ا حنيفة يقتصر فيهما على فإن أب ؛أما الشهادتان: "ته عمل أهل املدينة، حيث يقولقوافمل
وسبب االختالف  ،دتني وهو مذهب الشافعيواملشهور عن مالك تربيع الشها...التثنية

 .7"ح مالك ما أخذ به في المشهور عنه باستمرار العمل بهويرجّ  ،اختالف األخبار

 .الترجيح بموافقة القياس: الفرع الثالث

 .معنى القاعدة: أوال

                                                           

 (.1/1/343)شرح التلقني، : املازري - 1
 (.238-1/233)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 2
 (.2/33)الذخرية، : القرايف - 3
 (.34-2/32)احلاوي الكبري، : ااملاوردي - 4
 (.1/128)املبسوط، : السرخسي - 5
 (.2/46)املغين، : ابن قدامة - 6
 (.1/1/343)، املصدر السابق: املازري - 7



437 
 

 لقياس خبالفل موافقا أحدمها وكان متساويان متنا وسندا وحكما، نّصان تعارض إذا
ذلك أن موافقة القياس  ؛النص الذي وافقه القياس على ما تعّرى من ذلك يرّجح فإنّه اآلخر،

 .1فيها زيادة ظن تقتضي الرتجيح والتقدمي

 .من فروعها: ثانيا

 .الوضوء من لمس المرأة: مسألة

 ڄ]: يف آية الوضوء ذكر الوضوء من ملس النساء، وذلك يف قول اهلل تعاىل ورد

 .فظاهره نقض الوضوء من جمّرد اللمس، [76: املائدة] [ڃ ڄ

كنت أنام بني يدي رسول : "قالت ’وعارض مدلول هذه اآلية حديث عائشة 

، ويف 2"ورجالي يف قبلته، فإذا سجد غمزين فقبضت رجلّي، فإذا قام بسطتهما ×اهلل 
فقدت رسول اهلل ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن : "حديث آخر قالت

، وهذا مفاده عدم نقض الوضوء مبجرد 3احلديث.."قدميه وهو يف املسجد، ومها منصوبتان
 .-كما يدّل عليه ظاهر احلديثني  -اللمس 

، على منه الوضوء، ويف وجوب يف اآلية اختلف الفقهاء يف املراد باللمسعليه فقد و 
 :4ثالثة أقوال

اللمس الوارد يف اآلية املقصود به اجلماع، وعليه فال جيب الوضوء من  :القول األول
 .5ملس اليد، وبه قال احلنفية

                                                           

 (.243-2/246)التعارض والرتجيح، : الربزجني - 1
، ومسلم يف (1/342)، 482: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب الصالة على الفراش، رقم - 2

 (.1/463)، 412: صحيحه، كتاب الصالة، باب االعرتاض بني يدي املصّلي، رقم
 (.1/442)، 386: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، رقم - 3
 (.86-1/84)بداية اجملتهد، : ابن رشد - 4
 (.1/63)املبسوط، : السرخسي - 5
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املراد باللمس يف اآلية ملس اليد، ولكنه مقّيد بأن يكون بلذة، وعليه  :القول الثاني
 .2وأمحد 1إذا مل تصاحبه لذة، وبه قال مالك جيب الوضوء من جمّرد اللمس فال

املقصود باللمس يف اآلية ملس اليد، وجمّرده ينقض الوضوء، من غري  :القول الثالث
 .3اعتبار للّذة، وهو قول الشافعي

مبذهب مالك، فاللمس باليد ال ينقض الوضوء إال أن  ‘أخذ  :رأي المازري

 ڄ]: له تعاىلو اللمس ينقض الوضوء فقليل على أن أما الد: "‘يقرتن بلّذة، يقول 

الناس إىل أن اللمس املذكور ها هنا املراد  فإن قيل قد ذهبت مجاعة من، [ڃ ڄ
لمس فيطلق على اجلماع كما أما ال: قيل ،وأن اللمس باليد ال يوجب الوضوء به اجلماع،

ويطلق  ،يكينولكن اهلل ...د به اجلماع يف مواضع من القرآناللمس يرا قد ذكر أنو  ،قلتموه
 ں ڱ]، [3:األنعام][  ۉ ۅ]: قال اهلل سبحانه ،على اللمس باليد

ن حقيقة فيهما على وإذا انطلق على األمرين محلناه عليهما إن كا، [78: اجلن] [ں
وجب  ،أو لغري ذلك ما النكار العمومإوإن منع من محله عليهما مانع،  ،القول بالعموم
اآلية  ك بأن اهلل سبحانه ذكر يف صدرح ذلفأما من محله على اجلماع فرجّ  ،طلب الرتجيح

مث ملا ذكر الواجب  ،صغر وعن احلدث أكرب، وهو اجلنابةطهارة املاء اليت جتب عن احلدث األ
وهو التيمم، ذكر احلدث األصغر وهو اجمليء من الغائط، وذكر اللمس،  عند عدم املاء

وأما من  ،ثني آخر اآلية كما انتظمه صدرهاتظم ذكر احلدفيجب أن حيمل على اجلماع لين
وهو مما خيتص بالطهارة  ،ح بأنه عطف على اجمليء من الغائطمحله على مس اليد فإنه رجّ 

ليكون حكم العطف  ؛فوجب أن حيمل اللمس على ما خيتص بالطهارة الصغرى ،الصغرى
 لما :فقلنا ،ترجيحنا بقياس وإذا تقابل هذان الترجيحان عضدنا ا،واملعطوف عليه واحد

                                                           

 (.42-1/41)النوادر والزيادات، : القريواين - 1
 (.1/246)املغين، : ابن قدامة - 2
 (.186-1/184)روضة الطالبني، : النووي - 3
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 ،الذكر لما كان سبًبا للحدث ألحق به وكذلك مسّ  ،لحق بهأ  ث كان النوم سبًبا للحد
 .1"فيجب أن يكون اللمس كذلك

يسلك مع نصوص الشرع  ‘فالذي يستفاد مما سبق نظريا وتطبيقا، أن املازري 
املتعارضة مسلك الرتجيح، مىت تعّذر اجلمع وجهلت التواريخ، وظهرت له يف أحدها أمارة 
ومزية تقتضي التقدمي والتفضيل، سواء كانت يف سند النّص، أو متنه، أو تعّلقت مبدلول 

 .النّص وحكمه الثابت مبقتضاه، أو كانت بأمر خارج عنه

                                                           

 (.186-1/1/184)شرح التلقني، : املازري - 1
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 .الخاتمة

اجلولة القصرية اليت قضيتها مع هذا البحث، ومن خالل الغوص يف تفاصيل  بعد هذه
 :، أعرضها يف النقاط اآلتيةواملالحظات املوضوع، توّصلت إىل جمموعة من النتائج

 .أهم نتائج البحث: أوال

 ،واإلمجاع ،والسنة ،الكتاب: أصول االستدالل عند اإلمام املازري أربعة، وهي -
 .ويستنبط منها األحكام، وهي أصل لألدلة األخرى والقياس، يبين عليها الفروع

مصادر األحكام عنده هي نفسها مصادر املذهب املالكي، فهو يأخذ على غرار  -
، وقول الصحايب، -إذا كان طريقه النقل والرواية  - األصول األربعة بعمل أهل املدينة

، كما يعترب األعراف والعادات يف االجتهاد والفتوى، ويراعي مبدأ سّد واملصلحة املرسلة
يعّد اإلمام ، و يأخذ باالستصحاب، واالستحسانأنه ، كما كثريا يف ذلك كّله وحيّكمه  الذرائع

 .العلماء مراعاة للخالف، إذ يرى فيه قاعدة من القواعد العامة لالجتهاداملازري من أكثر 

مذهبه يف البسملة أهنا ال تثبت قرآنا إال ما جاء يف سورة النمل من كوهنا بعض  -
آية، وليس للقراءة الشاّذة شيء من خصائص القرآن، فال تصّح القراءة هبا يف الصالة، وال 

 .االحتجاج هبا يف إثبات األحكام، وال تكون مبنزلة خرب الواحد

دون القطع  ،الظن على سبيلاألحكام ويرى يف خرب الواحد حّجة شرعية تثبت به  -
 .واليقني

االعتبار يف االستدالل، فيستدّل للمسألة مسالك اجلمع بني طرق اآلثار و اعتماده  -
 .مبا يثبت عنده من أدلة النقل والعقل

ل، فالعموم عنده التحقيق يف إثبات القواعد األصولية اليت يقوم عليها االستدال -
جيوز العمل به قبل البحث عن  يصّح ختصيصه خبرب الواحد والقياس، وال ظين الداللة،

املخصِّص، كما أنه ال يثبت يف املعاين وإمنا يف الصيغ فاملقتضى ال عموم له عنده، ويرى أن 
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وليس خبصوص السبب، واختار يف املشرتك محله على مجيع معانيه، ولكن  لفظالعربة بعموم ال
 .بقرينة ال يتعنّي واحد منها إال

اختار يف األمر املطلق أنه يدّل على الوجوب داللة الظواهر مع احتمال كما أنه  -
وقد  هو يقتضي الفور والبدار لفعله، غريه، وأنه يدّل على املرّة، وال يفيد التكرار إال بقرينة، ثّ 

صيغة افعل إذا وردت بعد : "صّحح العبارة يف داللة األمر بعد احلظر، واختار التعبري عنها بـ
، ومذهبه يف ذلك أهنا تفيد الوجوب يف الظاهر، دون أن تكون مبنزلة األمر املطلق يف "حظر

 .قوة الداللة، إال أن تقوم قرينة تفيد رجوع احلكم إىل ما كان عليه قبل احلظر

 ، والتحرميواختياره يف النهي املطلق نفسه يف األمر املطلق، فهو ظاهر يف إفادة ال -
فإن كان يقتضي فساد املنهي عنه إذا كان النهي راجعا حلّق اهلل، يصرف عنه إال بقرينة، وأنه 

 .النهي حلّق املخلوق فهو متوّقف على إجازة صاحب احلقّ 

مل املطلق على املقّيد، إذا اتفقا حكما وسببا،  أن ومنهجه يف املطلق واملقّيد  - حيح
 .لفا يف السبب إذا كان بينهما مناسبةدا يف احلكم واختوكذلك إذا اتّ 

ومذهبه يف األلفاظ أيضا محلها على احلقيقة، وال تصرف إىل اجملاز إال بدليل،  -
العمل بالظاهر، وال يحعدل عنه إال  ة الشرعية، وأنه جيباحلقيق عنده وأوىل احلقائق باألخذ

 .ويقّدم النّص على الظاهر يف االستدالل ،بدليل أقوى منه، وبتأويل صحيح

حجة شرعية، وقاعدة تبىن عليها  -املوافق واملخالف  -يرى يف املفهوم بنوعيه  -
 .الفروع

أقّر بوجود التعارض ظاهريا بني أدلّة الشرع، ومنهجه يف دفعه اتباع طريق اجلمع  -
إىل النسخ مىت عحلم  ولو من وجه، فإن تعّذر اجلمع جلأ والبناء بني النصوص ما أمكن

، فإن مل تحعرف التواريخ فيصار التاريخ، سواء بالنص، أو اإلمجاع، أو تصريح وإخبار الراوي 
، مىت ظهرت له أمارة ومزية يف أحد الدليلني املتعارضني، سواء كانت املزية اليت حينئذ للرتجيح

م الذي تضمنه، أو كانت تقتضي الرتجيح يف سند الدليل أو يف متنه، أو تعّلقت مبدلول احلك
 .بأمر خارج عنه
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 .المالمح العامة لمنهج اإلمام المازري: ثانيا

مبجموعة من امليزات  دراسة ومعاجلة مسائل الفقهمتّيز منهج اإلمام املازري يف 
 :واخلصائص، منها

 .باع الدليل الشرعي الثابت الصحيح، واعتماد القياس الصريحاتّ  -

 .االعتماد على القواعد األصولية يف االجتهاد واالستنباط -

 .اجلمع بني األدلة الشرعية ما وجد لذلك سبيال -

أن يكون مأخذه ضعيفا، وذلك إال  ن املذهب وعدم اخلروج عنهاعتماد املشهور م -
 .نادر جّدا

فال ينقل إال  احلرص على نقل الروايات وحكاية األقوال من مصادرها األصلية، -
داخل املذهب سواء وال يورد من األقوال إال ما جاء يف الكتب املعتمدة، كبار األئمة، عن  

 .خارجهأو  املالكي

اتباعه طريقة بناء الفروع على األصول يف طرح ومعاجلة املسائل الفقهية، من  -
 .خالل رّد األحكام إىل أدلّتها وقواعدها

 .جلانبني؛ األصويل، والفقهيسلوكه منهج التحقيق يف كال ا -

اتباعه منهج اجلمع بني الطريقتني املشهورتني يف املذهب املالكي يف معاجلة مسائل  -
 .الفقه، طريقة البغداديني، وطريقة املغاربة

ترير املسائل الفقهية والتحقيق فيها، من خالل ترير حمّل النزاع، وبيان سبب  -
صحاهبا، وذكر ما اعتمده كل فريق من أدلّة وما ينهض به اخلالف، ونسبة اآلراء واألقوال أل

االستدالل من قواعد، ث مناقشة ذلك كّله، ليخرج بالرأي الراجح أحيانا، وأحيانا أخرى يرتك 
 .لّة واألقوالدذلك للقارئ يستنتجه من خالل مناقشاته لأل
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وبصفة خاصة  يبدو تأثري املنهج األصويل والفقهي للمازري فيمن جاء بعده جلّيا، -
يف القاضي عياض الذي تأثّر مبنهجية اإلمام املازري يف فقه احلديث، وابن رشد احلفيد الذي 

 .بدا متأثّرا جّدا مبنهجية شيخه يف اخلالف الفقهي

 .التوصيات واالقتراحات: ثالثا

يلوح يل يف هناية البحث مجلة من التوصيات واالقرتاحات، أضعها بني يدي طالب 
احثني، وكذا القائمني على إعداد الربامج واملناهج العلمية الشرعية يف اجلامعات العلم والب

 :واملعاهد، تتمّثل يف اآليت

ه قدرا كبريا ضمن برامج ختريج الفروع على األصول، وإعطاؤ  العناية مبنهج -
 .الدراسات الشرعية

تطبيقي، من اخلروج بالبحث األصويل من اجلانب التنظريي التأصيلي إىل اجلانب ال -
 .خالل ربط القواعد األصولية باآلثار الفقهية املرتتبة عليها

، فمن خالل البحث يف منهج اإلمام املازري يف العناية واالهتمام برتاث املذهب -
 ختريج الفروع على األصول، تبنّي يل أنه مل يلق االهتمام والعناية الالزمني من الباحثني،

فشخصية مبثل اإلمام املازري خترّج على يديه ثّلة هم من خرية علماء املذهب من األصوليني 
واملفّسرين والفقهاء واحملّدثني، من أمثال ابن العريب، وابن رشد، والقاضي عياض، وابن عطية 

 .وغريهم، جلديرة باالهتمام والعناية، إذ أنه ميّثل حبّق مدرسة يف الفقه املالكي

بينا حممد ن وراء القصد، وهو اهلادي إىل سواء السبيل، وصلى اهلل وسّلم على نواهلل م
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملنيوعلى آله وصحبه أمجعني، 
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 .فهرس اآليات القرآنية -1

 - سورة البقرة -

 اآلية رقمها الصفحة
 ں ڱ ڱ ڱ 43 262
 گ گ گ 65 263

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 701 711

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ 711 95

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ 711 247

 ڭ ۓ
 ۇ ڭ ڭ ڭ 719 775
 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ 785 790

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ 187 115/118/111

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ 791 557/171
 ٻ ٻ ٱ 197 519

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 198 111

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ 501 711
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 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ 571 595

 ڻ ڻ ڻ
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ 557 511
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ 555 11

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 چ چ چ ڃ ڃ 558 515
 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی 510 109

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  511 757

 ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ 511 701

 ھ ھ
 ٻ ٻ ٻ ٻٱ  238 101

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ 511 519/519
 ڤ ڤ ٹ ٹٹ  515 510/511
 ائ ى ى 585 515/109
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ 581 550/118

 - سورة آل عمران -

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ 08 519
 ۓ ے ے ھ ھ 91 510
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ 770 755

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى 130 118

 وئ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ 719 519

 ڻ ڻ
 - سورة النساء -

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې 01 18/511

 ۇئ ۇئ وئ
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ 70 111

 ک ک ک ک ڑ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ 77 511
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ 75 711

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ 55 109

 ڎ ڌ ڌ ڍ] 51 11/511

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ک ک ک ک ڑ

 ڳ گ گ گ گ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ھ ہ ہ ہ ہ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 [   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] 11 515/101

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 [   ېئ ۈئ ۈئ

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ 59 15

 مث جث يت ىت مت خت حت
 ۆ ۆ ۇ 11 118

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 80 11

 ڀ ڀ
 ٺ ٺ ٺ 95 588/591/118

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 705 551

 ڀ پ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  775 95
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ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ڍ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ 759 551

 ڇ ڇ ڇ چ چ
 - سورة المائدة -

 ک ڑ 07 557
 ۋ ۋ ٴۇ 05 511

 ٻ ٻ ٻ ٱ 01 511/597
 ھ ھ ہ ہ 04 118

 مئ حئ جئ ی ی ی 05 511/591

57/511/519/
597/591/
110/181/

197 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 01

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 [   ک ک ک ک ڑ ڑ

 ٿ ٺ ٺ ٺ 18 591
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 ۈ ۈ 15 715
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ 18 11

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 مب خب حب جب يئ ىئ مئ 50 11

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 91 579/511
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے 707 519

 ۆ
 - سورة األنعام -

 ۉ ۅ 01 118

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 18 18
 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 90 715
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ 708 717

 ۆ ۇ ۇ
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ  757 555

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  715 715/597/185

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
 - األعرافسورة  -

 ڀ پ 17 515
 ڃ ڃ 799 750
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 - سورة األنفال -

 چ چ چ 77 589
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ 18 11

 ھ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ 17 579

 - سورة التوبة -

 ے ے ھ ھ 05 515
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ 58 11

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ 10 108

 ې ې ۉ ۉ ۅ 11 511

 ې
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 80 118

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 700 751

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڤ ٹ ٹ
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 ڱ ڱ ڱ ڱ 701 551
85 755  

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
 - سورة يونس -

 ٹ ٹ ٿ 17 95
 - سورة يوسف -

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ 11 711

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڱ ڱ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ 15 711/711

 ڄ ڦ ڦ
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ 85 511

 - سورة النحل -

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ 08 151

 ۉ ۅ ۅ ۋ 71 111

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ 89 11

 ڃ ڃ ڃ
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 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] 751 715

 [   گ ک

 - سورة اإلسراء -

 ....ہ ہ ہ ھ 51 705/111

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ 19 551

 ڈ
 - الكهفسورة  -

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ 79 711/711
 - سورة طه -

 ٺ ٺ ٺ 71 711
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ 717 519

 - سورة االنبياء -

 گ گ گ ک ک 701 790
 - سورة الحج -

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ 11 595
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ 55 190

 

 - سورة المؤمنون -

 ڦ ڦ ڦ ڦ 01 511
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 - سورة النور -

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ 05 115

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ 11 515
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ 11 11

 ڳ ڳ ڳ
 - سورة الفرقان -

 گ گ 18 589
 - سورة الشعراء -

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ 11 115

 - سورة النمل -

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 10 55
 - سورة القصص -

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ  51 711

 ۉ ۅ
 - سورة األحزاب -

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ 19 511

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڳ ڳ گ گ گ گ
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 - سورة الزمر -

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] 15 591

 [   ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 - سورة غافر -

 ڻ ں ں ڱ 75 11
 - سورة فصلت - 

 ڍ ڇ ڇ ڇ 10 515
 - سورة الجاثية -

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ 59 190
 - سورة الفتح -

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک 78 751

 ڳ
  ٻ ٻ ٻ ٱ 59 111

 - سورة الحجرات -

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ 01 87

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 - سورة الذاريات -

 ٺ ٺ 70 108
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 - سورة المجادلة -

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 01 588/591

  ک ڑ ڑ ژ
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ 01 511

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
 - سورة الحشر -

 ۉ ۉ ۅ 05 708
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ 01 11

 ے ے ھ ھ
 - الممتحنةسورة  -

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ 70 550
 - سورة الجمعة -

518/511/
585/111 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 09

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 ڤ ڤ ٹ ٹ 70 511

 - سورة الطالق -

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ 07 61

 ڇ چ چ چ چ
 ژ ژ ڈ ڈ 05 511
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 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ 01 578

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 01 178/115

 - سورة التحريم -

 ېئ ېئ ېئ ۈئ 01 519
 - سورة الجن -

 ں ں ڱ 08 118
 - سورة المزمل -

 پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ 7-5 551
 - سورة المدثر -

 ۇ ڭ 01 511
 - سورة القيامة -

 خب حب جب يئی جئ حئ مئىئ 71-78 11
 - سورة المرسالت -

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ 19 511
 - سورة التكوير -

 ٿ ٿٺ  05 81
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 .فهرس األحاديث النبوية -2

 طرف احلديث الراوي الصفحة
 ...فشكونا إليه حّر الرمضاء ×أتينا رسول اهلل  خباب بن األرت 185
 ......عن رجل طلق امرأته ثالثا ×خرب النيب أ   لبيد بن حممود 155
 ................إذا أراد أحدكم أن يأيت اجلمعة  ابن عمر 111

555-111  .......................املعلمإذا أرسلت كلبك  عدي بن حامت 
 ............................إذا بلغ املاء قلتني  عمر بن اخلطاب 117
 ................أت فخلل بني أصابعكإذا توضّ  عبد اهلل بن عباس 505
 ........................إذا جاوز اخلتان اخلتان عائشة 175
 ................... إذا جلس بني شعبها األربع عائشة 110
 .........................إذا اختلفتم يف الطريق أبو هريرة 755
 .....................إذا دبغ اإلهاب فقد طهر عبد اهلل بن عباس 551
 .........إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني أبو قتادة السلمي 111
 ........................فقومواإذا رأيتم اجلنازة  أبو سعيد اخلدري 191
 ...............إذا اشتّد احلّر فأبردوا عن الصالة أبو هريرة 187
 ....................إذا شك أحدكم يف صالته أبو سعيد اخلدري 715
 .......................إذا صليتما يف رحالكما يزيد بن األسود 510
 .................اجلمعة إذا قلت لصاحبك يوم أبو هريرة 111
 .......إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير  أبو سعيد اخلدري 101
 ....................إذا كانت لك كالب مكلبة أبو ثعلبة اخلشين 111
 ..................إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ بسرة بنت صفوان 117
 .................شيئاإذا وجد أحدكم يف بطنه  أبو هريرة 715
 ..........................أرأيت لو متضمضت عمر بن اخلطاب 770

701/709 عبد اهلل بن عباس    ......................أرأيتم لو وضعها يف حرام 
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عبد اهلل بن عباس  110  ..............ليلة بالعشاء ×أعتم رسول اهلل  
 ................العشاء فقال رجلأقيمت صالة  أنس بن مالك 119
 ..........................أال أخربتيها أين أقبل أم سلمة 85
املقداد بن معد  11

 يكرب
 ........................أال إين أوتيت الكتاب

781/558  ........................أما معاوية فإنه صعلوك فاطمة بنت قيس 
 ..كانوا ينامون مث يصلون  ×أن أصحاب النيب  أنس بن مالك 119

105/101 عبد اهلل بن عباس    .............أكل كتف شاة ×أن رسول اهلل  
 .................قام مث قعد ×أن رسول اهلل  علي بن أيب طالب 191
عبد اهلل بن عباس  109  .........قضى بيمني وشاهد ×أن رسول اهلل  
 ...يديه حىت كان إذا كرّب رفع  ×أن رسول اهلل  مالك بن احلويرث 171
أم سلمة-عائشة  111  .....كان يصبح جنبا من غري  ×أن رسول اهلل  
 ........كفن يف ثالثة أثواب  ×أن رسول اهلل  عائشة 179
 ........نعى للناس النجاشي ×أن رسول اهلل  أبو هريرة 199
 ..................بهإن شئت زدتك وحاسبتك  أم سلمة 551
 ..............إن فريضة اهلل على عباده يف احلج عبد اهلل بن عباس 708
بن مسعودا  195  ...........................إن يف الصالة شغال 
 ...............إن اهلل ال جيمع أميت على ضاللة عبد اهلل بن عمر 91

 .........عن حلوم احلمر إن اهلل ورسوله ينهيانكم أنس بن مالك 158
 ..........إن اهلل وضع عن أميت اخلطأ و النسيان عبد اهلل بن عباس 555
 .......................إمنا جعل اإلمام ليؤمت به أبو هريرة  587
 ............................إمنا الربا يف النسيئة أبو سعيد اخلدري 555
 ............................أعتقإمنا الوالء ملن  عائشة 115
 ....................إمنا يكفيك ضربة لوجهك عمار بن ياسر 511
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أبو مسعود  188
 األنصاري

 ........الناس فليوجز إن منكم منفرين فأيكم أمّ 

 ...............أمر بوضع اجلوائح ×أن النيب  جابر بن عبد اهلل 559
 .................باع حرا يف دينه ×أن النيب  أبو سعيد اخلدري 110
عبد اهلل بن عباس  181  ....................تزوج ميمونة ×أن النيب  
 ........صلى يف بيته وصلى الناس ×أن النيب  عائشة 81

 ................عّلمه هذا األذان ×أن النيب  أبو حمذورة 111
 .........كان يقرأ يف صالة الظهر  ×أن النيب  أبو سعيد اخلدري 188
 ...كان يكرب يف الفطر و األضحى  ×أن النيب  عائشة 175
معاوية بن احلكم  117

 السلمي
إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم 

 .......................................الناس
 ........×أهدى الصعب بن جثامة إىل النيب  ابن عباس 181
 ..................أيام التشريق أيام أكل وشرب نبيشة اهلذيل 557
 ................أميا رجل أفلس فأدرك رجل ماله أبو هريرة 155
 .....................أميا رجل باع متاعه فأفلس أبو هريرة 157

90/507  ................أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها عائشة 
558/111 أيب وقاص سعد ابن   ......................؟أينقص الرطب إذا يبس 

 ............احلجّ  أيها الناس قد فرض اهلل عليكم أبو هريرة 510
 ...مجال على أن له فقار ظهره ×النيب  باع من جابر بن عبد اهلل 555
 .......................بينما رجل يسوق بدنة  أبو هريرة 595
 ...........................مث تقرصه باملاءه حتتّ  أمساء 589
 ..................تركت فيكم شيئني لن تضلوا  أبو هريرة 11

 .................................تصدقوا عليه أبو سعيد اخلدري 559
بن عمرعبد اهلل  117  ..........متكث إحداكن شطر دهرها ال تصلي 



462 
 

105/101 عائشة-أبو هريرة    ........................توضؤوا مما مست النار 
 ...بغي خبيث وكسبمثن الكلب خبيث ومهر ال رافع بن خديج 111
 ...............فقال ×جاء رجل إىل الرسول  طلحة بن عبيد اهلل 151
 ......................اجتمع عيدان يف يومكم  وهب بن كيسان 155
 ....................واجبة إال على امرأةاجلمعة  متيم الداري 518
 .........ام أجرهأعطى احلجّ و  ×احتجم النيب  عبد اهلل بن عباس 111
 ..............عبد لبين بياضة ×حجم النيب  عبد اهلل بن عباس 111
 .............حق اهلل على كل مسلم أن يغتسل أبو هريرة 111
 ....................وقاصاختصم سعد بن أيب  عائشة 500
 ......................خذي ما يكفيك وولدك عائشة 757
 .........يوم االثنني ×خرجت مع رسول اهلل  أبو سعيد اخلدري 110
 ...........................خلق اهلل املاء طهورا أبو سعيد اخلدري 558

151/111  .........يف اليوم والليلة كتبهم اهلل  مخس صلوات عبادة بن الصامت 
 ................خري الناس قرين مث الذين يلوهنم عبد اهلل بن مسعود 718
 .................طاهرتني دعهما فإين أدخلتهما املغرية بن شعبة 101
 ..............الذهب بالذهب والفضة  بالفضة عبادة بن الصامت 555
 ..........................اخلميصةاذهبوا هبذه  عائشة 115
 ..............................اركبها باملعروف جابر بن عبد اهلل 591
 ..........................الرهن مركوب حملوب أبو هريرة 97
 .............الرهن من صاحبه الذي رهنه له مثنه أبو هريرة 97
 .........................درعه ×رهن النيب  أنس بن مالك 97

 ...............................استعن بيمينك أبو هريرة 105
 ...........................مسوا عليه أنتم وكلوه عائشة 555
طالب علي بن أيب 101  ...................الوسطى شغلونا عن الصالة 
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 ..........يوم النحر باملدينة ×صلى بنا النيب  جابر بن عبد اهلل 151
119/180 عبد اهلل بن عمر  

صاحل بن خوات 
 جابر بن عبد اهلل

 ............اخلوفصالة  ×صلى رسول اهلل 

 .................................صوموا لرؤيته أبو هريرة 705
 ...............................الطعام بالطعام معمر بن عبد اهلل 551
 ................طلق ركانة امرأته ثالثا يف جملس عبد اهلل بن عباس 11

 .......تصليامعنا؟ مامنعكما أن: هبما فقال علي   يزيد بن األسود 510
 ...........عليكم بسنيت وسنة اخللفاء من بعدي العرباض بن سارية 17

81/511  ........................اغسلنها ثالثا أو مخسا أم عطية 
 ............................اغسلوه مباء وسدر عبد اهلل بن عباس 511

111/111  ......................الغسل يوم اجلمعة واجب أبو سعيد اخلدري 
590/171  ...............زكاة الفطر ×فرض رسول اهلل  عبد اهلل بن عمر 

 ......×فطلقها ثالثا قبل أن يأمره رسول اهلل  سهل بن سعد 155
 ....................×فعلناها مع رسول اهلل  جابر بن عبد اهلل 191
 .....................فقام أناس يصلون بصالته عائشة 81

 .........ليلة من الفراش ×فقدت رسول اهلل  عائشة 111
 .........ينادي ابن أم مكتومفكلوا واشربوا حىت  عبد اهلل بن عمر 775
 ................................القاتل ال يرث أبو هريرة 511
 ..........×كان آخر األمرين من رسول اهلل  جابر بن عبد اهلل 101
 .....إذا ارحتل قبل أن تزيغ ×كان رسول اهلل  أنس بن مالك 111
 ...إذا قام للصالة رفع يديه ×كان رسول اهلل  عبد اهلل بن عمر 171
 ...............كان زيد يكرب على جنائزنا أربعا زيد بن أرقم 199
 .................يقرأ يف األوىل ×كان النيب  عائشة 158
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 ..................يقرأ يف الوتر ×كان النيب  عبد اهلل بن عباس 158
 .................راحلتهكان يصلي النافلة على  عبد اهلل بن عمر 511
 ...................تسعا وسبعا ×كرب النيب  عبد اهلل بن مسعود 199
 ..........................كتاب اهلل القصاص أنس بن مالك 715
 ...............................كتبوا أليب شاها  أبو هريرة 105
 ....................احلمىكالراعي يرعى حول  النعمان بن بشري 715
 .....يف ثالثة أثواب جنرانية ×كّفن رسول اهلل  عبد اهلل بن عباس 179
 ............أكله حرام كل ذي ناب من السباع أبو هريرة 181
 ..................كنا ال منسك حلوم األضاحي جابر بن عبد اهلل 511
 ....................بالقاحة ×كنا مع النيب  أبو قتادة 181
 ...وليس معنا نساء ×كنا نغزوا مع رسول اهلل  عبد اهلل بن مسعود 191
 ........×كنت أغسل اجلنابة من ثوب النيب  عائشة 151
 ...ورجالي ×كنت أنام بني يدي رسول اهلل  عائشة 111
 ...... يف الفطريكرّب  ×كان رسول اهلل كيف   سعيد بن العاص 175
 ......................ال تبيعوا الذهب بالذهب أبو سعيد اخلدري 555
 .........................ال ترجعوا بعدي كفارا عبد اهلل بن عمر 91

 ..........................ال ترغبوا عن آبائكم أبو هريرة 105
 ........................ال تزال طائفة من أميت املغرية بن شعبة 91

 ............................ج املرأة املرأةال تزوّ  أبو هريرة 507
 .............................ال تسبوا أصحايب أبو سعيد اخلدري 751
 .......من كتب عين غري القرآنو  ،ال تكتبوا عين أبو سعيد اخلدري 105
 ...............................اجللبوا ال تلقّ  أبو هريرة 581
 ...............................ال تلّقوا الركبان أبو هريرة 581
 ............................ال تنتفعوا من امليتة عبد اهلل بن عكيم 551
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757/751  ......ال جناح على من وليها أن يأكل باملعروف عبد اهلل بن عمر 
اخلدريأبو سعيد  555  ........................ال ربا فيما كان يدا بيد 
 .....................ال صالة بعد صالة العصر أبو سعيد اخلدري 118
علي -أبو هريرة  159  .........................ال صالة جلار املسجد 
 ...........................ال صالة ملن مل يقرأ عبادة بن الصامت 518
 ...................ن مل يبيت الصيامال صيام مل حفصة 89

90/510  .............................ال بويلال نكاح إ أبو موسى األشعري 
 ................جوف أحدكم قيحا ألن ميتلئ  عبد اهلل بن عمر 151
 ........ال وجدت إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له بريدة بن احلصيب 171
 .................ال يبع بعضكم على بيع بعض عبد اهلل بن عمر 558
 ............................ال جيزي ولد والدا أبو هريرة 158
 ......................ال جيمع بني املرأة وعمتها أبو هريرة 511
 ....أن حتدّ  ال حيل المرأة تومن باهلل واليوم اآلخر أم حبيبة 118
 .........ال يستنجي أحدكم بدون ثالثة أحجار سلمان الفارسي 781
 .........ال يقرأ اجلنب واحلائض شيئا من القرآن عبد اهلل بن عمر 587
 ................................ال يغلق الرهن أبو هريرة 97

 ........................نكحنكح احملرم والي  ال ي   عثمان بن عفان 181
 ..........................لكن من غائط وبول صفوان بن عسال  110
 ....أن يضرب بالناقوس ×ملا أمجع رسول اهلل  عبد اهلل بن زيد 115
 .......................اللهم قسميت فيما أملك عائشة 551
 ...........................لو بعت من أخيك جابر بن عبد اهلل 559
 .............لوال غيبتهما ألعلمتكم أيهما أطب أبو هريرة 781

519/117  .............ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة أبو سعيد اخلدري 
 ....................املاء طهور ال ينجسه شيء أبو سعيد اخلدري 117
 ..............ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم عبد اهلل بن عمر 711
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 .................ودرعه مرهونة ×مات النيب  عائشة 97
 .........................املؤمنون عند شروطهم عائشة 557
 ........................ما هنيتكم عنه فاجتنبوه أبو هريرة 11

515/515  ..............................مروه فلرياجعها  عبد اهلل بن عمر 
 ..............................ظلم مطل الغين أبوهريرة 511
 ....................من أحيا أرضا ميتة فهي له سعيد بن زيد 151
 ....................من أدرك ركعة من الصالة  أبو هريرة 150
 ...........من أدركه الفجر وهو جنب فال يصم أبو هريرة 111
 ..........................اجلنةمن أراد حببوحة  عمر بن اخلطاب 91

 ......................من أعتق شركا له يف عبد عبد اهلل بن عمر 151
 ....................من أعتق شقصا له يف عبد أبو هريرة 151
 ......................من أفلس أو مات فوجد أبو هريرة 155
 ........................من أكل ثوما أو بصال عبد اهلل بن عمر 111
 ..................من ابتاع طعاما فال يبعه حىت عبد اهلل بن عمر  157
 ...........................من ابتاع خنال مؤبرا  عبد اهلل بن عمر 155
جرير بن عبد اهلل  19

 البجلي
 ................من سن يف اإلسالم سنة حسنة

 .............إىل إحدامهامن كان له امرأتان مييل  أبو هريرة 551
 .................من مل جيمع الصيام قبل الفجر حفصة 95

 .........................من ملك ذا رحم حمرم مسرة بن جندب 158
707/711/
110/118  

 ....................امن نام عن صالة أو نسيه أنس بن مالك

 ..........................نسي وهو صائممن  أبو هريرة 718
حافظوا على الصلوات وصالة ]نزلت هذه اآلية  الرباء بن عازب 105

 ......................................[العصر
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 ........أن يصلى يف سبع مواطن ×هنى النيب  عبد اهلل بن عمر 585
 ...............عن كل ذي ناب ×هنى النيب  أبو ثعلبة اخلشين 181

515/188  ............هذا وضوء ال يقبل اهلل الصالة إال به عبد اهلل بن عمر 
 ........................هل هو إال بضعة منك طلق بن علي 115
 ..............................هو الطهور ماؤه أبو هريرة 550
 .......بيده لو أن موسى كان حياوالذي نفسي  جابر بن عبد اهلل 11

بن أيب طالبعلي  119  .............................و حتليلها التسليم 
 ...............وقت الظهر ما مل حتضر العصر  عبد اهلل بن عمرو  111
 .............ما لن تضّلوا بعدهوقد تركت فيكم  جابر بن عبد اهلل 18

 ...........................بني مفرق وال جيمع أنس بن مالك 715
 .............وال خيطب الرجل على خطبة أخيه عبد اهلل بن عمر 558
 ......×ولقد كنت أفركه من ثوب رسول اهلل  عائشة 151
 ...................ومل ينس حق اهلل يف ظهورها أبو هريرة 151
 يف االستمتاع لكميأيها الناس إين قد كنت أذنت  سربة اجلهين 191
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 .فهرس اآلثار -3

 األثر القائل الصفحة
 ......................اهلل سبحانه مل يكتبها علينا إن عمر بن اخلطاب 707
 ...........................اعرف األمثال و األشباه عمر بن اخلطاب 770
 .........................فصيام ثالثة أيام متتابعات ابن مسعود 10
 ....................فما استمتعتم  به منهن إىل أجل ابن عباس 17

 ......×أمره كانوا يتبعون األحدث فاألحدث من  ابن الشهاب 101
 .................................كنا ال نتجاوز آية ابن مسعود 50

 ..................كنت حبمص فقال يل بعض القوم ابن مسعود 710
 ................................ال حكرة يف سوقنا عمر بن اخلطاب 758
 ...................نظرنا يف أمرنا ×ا قبض النيب مل علي بن أيب طالب 709
 ....................لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا عائشة 755
 ............................ولدليتق اهلل زيد أجيعل  ابن عباس 770
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 .فهرس األعالم -4

 اسم العلم الصفحة
 أمساء بنت عميس 755
 أصبغ بن الفرج 785
 اآلمدي 99
 أبو بكر عبد اهلل املالكي 75
 التفتازاين 11
 ابن تيمية جمد الدين 59
 ابن تيمية تقي الدين 19
 ابن احلاجب 55
 احلجاج بن أرطاة 15
 ابن احلداد 71
 ابن احلداد املهدوي 79
 ابن حزم 18
 أبو احلسن األشعري 81
 أبو حفص 71
 اخلطيب البغدادي 85
 ابن دقيق العيد 51
 ابن رشد احلفيد 78
 ابن رشيد الفهري 55
 زفر 88

 سحنون 787
 سعد بن أيب وقاص 500
 سعيد بن العاص 758
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 السلمي 71
 سودة بنت زمعة 507
 الشاطيب 11
 ابن شاهني 51
 صديق حسن خان 11
 أبو الطيب 75
 أبو العباس القرطيب 91
 ابن عبد الرب 58
 عبد احلق بن عبد اهلل املهدوي 09
 عبد احلميد الصائغ 71
 عبد اهلل بن عبد احلق املهدوي 09

 عبد بن زمعة 500
 ابن العريب 79
 ابن عطية 79

 العالئي 755
 القاضي عياض 78

 ابن القاسم 751
 القاسم بن حممد 71
 ابن قدامة 85
 ابن القدمي 71

 القرايف 718
 ابن القيم 15
 ابن لب 51
 اللخمي 71

 ابن املاجشون 751
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 حممد بن أيب الفرج املازري 05
 حممد بن مسلم القرشي املازري 05
 حممد بن معاذ التميمي القريواين 71

 معاوية بن احلكم السلمي 117
 ابن مقاتل 11
 ابن املنيصر 75
 امليانشي 51
 أبو هاشم 99
 ابن وهب 59

 يزيد بن األسود 510
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 .القواعد األصوليةفهرس المسائل و  -5

 القاعدة األصولية الصفحة
 القرآن حجة جيب العمل به 11
 االحتجاج بالقراءة الّشاّذة 10
 السّنة حجة جيب العمل هبا 15
 وإقراره حجة  ×سكوت النيب  11
 حجية خرب اآلحاد 80
 أو الظن؟ خرب الواحد هل يفيد العلم 81
 وجوب العمل باإلمجاع 95

 اإلمجاع السكويت حجة 700
 القياس حجة شرعية 708
 (مذهبه)حجية قول الصحايب 755
 حجية شرع من قبلنا 715
 حجية عمل أهل املدينة 719
 املدينة النقليعمل أهل حجية  719
 حجية العرف 718
 استصحاب العدم األصلي 758
 استصحاب دليل الشرع أو العقل على ثبوت أمر أو عدمه 758
 حكم اإلمجاع يف حمل النزاع استصحاب 759

 االستصحاب حجة وأصل معترب شرعا 7759
 األصل براءة الذّمة 711
 حجية سّد الّذرائع 719
 حّجية االستحسان 719
 حجية املصاحل املرسلة 781
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 ضوابط العمل باملصاحل املرسلة 797
 حجية مراعاة اخلالف 791
 ضوابط العمل مبراعاة اخلالف 505
 حجية العام قبل التخصيص 575
 حجية العام بعد التخصيص 571
 خماطبة الكفار بفروع الشريعة 551
 خطاب ألمته ما مل يقم دليل على اختصاصه به ×اخلطاب للنيب  555
 ؟هل العربة بعموم اللفظ أم خبصوص السبب 551
 عموم املشرتك 517
 ال عموم له املقتضى 515
 داللة االقتضاء 511
 ال جيوز العمل بالعام قبل البحث عن املخصص 515
 ختصيص القرآن خبرب الواحد 511
 ختصيص السنة بالقرآن 550
 التخصيص بالقياس 551
 األمر املطلق يفيد الوجوب 511
 األمر املطلق يفيد املرة 519
 األمر املطلق يفيد الفور 510
 ماذا يفيد األمر إذا ورد بعد احلظر 511
 النهي املطلق يفيد التحرمي 580
 اقتضاء النهي الفساد 581
 بقاء املطلق على إطالقه 588
 بقاء املقيد على تقييده 588
 محل املطلق على املقيد 590
 األصل محل الكالم على احلقيقة 101
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 األصل يف نصوص الشرع محلها على احلقيقة الشرعية 101
 األصل العمل بالظاهر 171
 ال يعدل عن الظاهر إال بتأويل صحيح 178
 وجوب العمل بالنص 155
 مفهوم املوافقة حجة شرعية 118
 حجية مفهوم املخالفة 111
 األصل يف الدليل اإلعمال 159
 ال يصار إىل النسخ إال إذا تعّذر اجلمع 110
 ال يصار إىل الرتجيح إال إذا تعّذر النسخ وجهلت التواريخ 117
 إذا تعارض العام واخلاص حيمل العام على اخلاص 115
 إذا تعارض املطلق مع املقيد محل املطلق على املقيد 119
 اإلباحة محل األمر على الندبإذا تعارض األمر مع  111
 إذا تعارض النهي مع اإلباحة محل النهي على الكراهة 111
 اجلمع باختالف احلال أو احملل 118
 اجلمع باألخذ بالزيادة 181
 اجلمع باألخذ بالتخيري 181
 النسخ جائز وواقع شرعا 197
 النص حالنسخ بتصري 191
 النسخ باإلمجاع 191
 مبعرفة التاريخالنسخ  100
 النسخ بإخبار الراوي 105
 الزيادة على النص 101
 إذا تعّذر اجلمع بني األدلة وجب الرتجيح 171
 الرتجيح بكثرة الرواية 171
 الرتجيح برواية األوثق 171
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 الرتجيح بكون الراوي أعلم حبال النيب صلى اهلل عليه وسلم 178
 الرتجيح بفقه الراوي 150
 الرتجيح بالسالمة من االضطراب 151
 قلة االحتمالب الرتجيح 151
 ترجيح ما كان من كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم على ما كان مدرجا 151
 الرتجيح بزيادة الثقة 158
 املثبت مقدم على النايف 159
 املنطوق مقدم على املفهوم 117
 الرتجيح مبوافقة القرآن 115
 أهل املدينةالرتجيح بعمل  111
 الرتجيح مبوافقة القياس 111
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 فهرس المسائل الفقهية -6

 -كتاب اإليمان   -

 الصفحة املسألة
 591 العمل ال حيبط مبجّرد الرّدة

 101 املراد بالكفر يف االدعاء إىل غري األب الكفر اللغوي
 

 -كتاب العلم   -

 785 جواز جتريح الرواة والشهود للضرورة
 107 العلم كتابة

 

 - كتاب الطهارة -

 النزح من املاء الذي وقعت فيه جناسة 501
 املاء القليل إذا وقعت فيه جناسة مل تغريه 117
 أسآر السباع و البغال و احلمري والسباع 501
 ختليل األصابع يف الوضوء 501
 املقدار الواجب يف مسح الرأس 511
 واحدةالواجب يف الوضوء غسل العضو مرة  519
 عدد الغسالت يف الوضوء 181
 املواالة فرض يف الوضوء 515
 ادنقض الوضوء مبا خرج من السبيلني من غري املعت 711
 نقض الوضوء مبّس الذكر 117
 من غري ملس نقض الوضوء مبجّرد الّلذة 711
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 الوضوء من ملس املرأة 111
 نقض الوضوء بالنوم 119

 النارالوضوء مما مست  105/101
 الوضوء من حلوم اإلبل 101
 جواز االستجمار استحسانا 781
 الطهارة املشرتطة للمسح على اخلفني هي الطهارة الشرعية 101

 وجوب الغسل من اإليالج 175/110
 غسل اجلمعة 111/111

 حكم الدم الذي تراه املبتدئة 711
 أكثر احليض مخسة عشر يوما 111
 االغتسالوطء احلائض قبل  11

 قراءة اجلنب القرآن 580
 وجوب إزالة النجاسة 511/115

 إزالة النجاسة باملاء 589
 طهارة جلد امليتة بالدبغ 551
 مسح اليدين إىل املرفقني يف التيمم 591
 جناسة املين 151
 العفو عن يسري الدماء 781

 

 - كتاب الصالة -

 عدد التكبري املفتتح به األذان 111
 األذان للفجر قبل وقتها 717
 إفراد اإلقامة 715
 اإلبراد بصالة الظهر 187
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 تعيني الصالة الوسطى 101
 قراءة الفاحتة يف الصالة 511
 قراءة البسملة يف الصالة 51
 القراءة بالشاذ يف الصالة 58

 ال جيزئ اخلروج من الصالة بغري التسليم 119
 املصلي لعنهاملراد مبقاتلة املاّر بني يدي  101
 حّد رفع اليدين يف الصالة 171
 املنع من الصالة أوقات النهي متعّلق بالنوافل 118
 صحة صالة الفّذ املتخّلف عن اجلماعة 159
 إعادة الصالة مع اجلماعة ملن صلى منفردا 559
 سقوط اجلمعة عن املسافر 518
 ال تسقط اجلمعة بصالة العيد إال من عذر 157
 جيزئ من خطبة اجلمعة إال ما يقع عليه اسم اخلطبة حقيقةال  108
 حتية املسجد وقت اخلطبة 115
 وجوب قضاء الصلوات املنسية 707
 قضاء الصالة املنسية جائز يف كل األوقات 571
 وجوب قضاء الصالة الفائتة على العامد 119
 صالة املسافر النافلة على الراحلة 511
 أقل من ركعة خلف املقيم أمت صالته سفرية إذا أدرك املسافر 150
 اجلمع بني الصالتني يف السفر 111
 قضاء املرتد ما فاته من الصالة إذا رجع إىل اإلسالم 15

 تأثيم الكافر بتأخري الصالة 551
 خمالفة اإلمام يف النية 587
 الصالة يف الديار واحلوانيت اقتداء بصالة اإلمام 81

 والتخفيف ملن صلى بالناساإلطالة  188
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 حكم إمامة املرأة يف الصالة 771
 حكم سجود التالوة 700
 عدد سجدات القرآن 711
 عدم فساد الصالة بالكالم نسيانا 110
 نسخ رّد السالم باللفظ يف أثناء الصالة 195
 إعادة الصالة من مّس الذكر 505
 كراهة الصالة بكل ما يشغل عن استيفائها 117
 عدد التكبريات يف صالة العيد 175
 مشروعية صالة اخلوف 551
 هيئة صالة اخلوف 119
 صالة الوتر سنة غري واجبة 155
 القراءة يف الوتر 158
 حكم حتية املسجد 115
 كراهة الصالة يف مبارك اإلبل واحلّمامات 585
 منع سؤال الطّواف وعمل الصنائع يف املساجد 171
 الصنائع النتنة من دخول املسجد بثياهبممنع أصحاب  111
 وجوب غسل امليت 511
 تغسيل امليت يكون وترا 81

 تكفني امليت بالقميص 179
 الصالة على اجلنازة يف املسجد 715
 تقدمي الوايل على الويل يف صالة اجلنازة 751
 نسخ القيام للجنازة 191
 نسخ التكبري يف اجلنازة إىل أربع تكبريات 199
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 -كتاب الزكاة   -

 705 نصاب الذهب الذي جتب فيه الزكاة عشرون دينارا
 518 ال زكاة فيما مل يبلغ مخسة أوسق مما أخرجته األرض

 117 ال زكاة يف اخلضروات
 155 حكم زكاة اخليل
 771 زكاة مال الصيب

 171 زكاة الفطر واجبة على من صام ومن مل يصم
 589 اعتبار مللك النصابزكاة الفطر واجبة من غري 

 

 -كتاب الصيام   -

 705 إذا رئي اهلالل قبل الزوال فهو لليلة املقبلة
 771 صوم رمضان برؤية العدل الواحد

 88 تبييت النية قبل الفجر
 111 صحة صوم من أصبح جنبا

 

 -كتاب الحج   -

 510 احلج واجب مرة واحدة يف العمر
 519 أفعال احلج املقصود باحلج يف آية ذكر األشهر

 557 صوم ثالثة أيام من أيام مىن للحاج املتمتع الذي ال جيد اهلدي
 171 االشرتاك يف اهلدي الواجب

 595 ركوب ظهر اهلدي مقيد بالضرورة
 185 أكل احملرم من صيد احلالل



481 
 

 181 نكاح احملرم
 511 جواز الصيد بعد التحلل من اإلحرام

 711 قطع شجر احلرم
 715 يف صيد املدينةاجلزاء 

 711 التكبري أيام التشريق
 

 -كتاب األضاحي   -

 151 ال جيزئ ذبح األضحية قبل صالة اإلمام وذحبه
 511 جواز األكل من األضحية

 

 -كتاب الكفارات   -

 511 وقت اعتبار حال املكفر يف الظهار
 595 إعتاق الرقبة يف كفارة الظهار

 

 -كتاب الحدود   -

 775 الصالة عمداحد تارك 
 759 احلد على شرب اخلمر بوجود الرائحة

 791 رفع العقوبة عن شاهد الزور إذا أقّر على نفسه بذلك
 

 -كتاب األطعمة واألشربة   -

 557 حكم األكل من الذبيحة اليت مل يسم عليها
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 579 إباحة أكل مجيع ما يعيش يف البحر
 111 األكل مما أكل الكلب الصائد

 151 تناول حلوم احلمر اإلنسيةحترمي 
 185 حترمي ذوات املخالب واألنياب من السباع

 

 -كتاب الجهاد وأحكام الكفار   -

 511 املنع من قتل شيوخ ورهبان املشركني
 578 السلب موكول أمره لإلمام 

 11 السفر إىل بالد الكفر جللب الطعام وحنوه مما للمسلمني به حاجة
 

 -والطالق والعّدة كتاب النكاح   -

 511 حترمي اجلمع بني األختني مبلك اليمني
 89 اشرتاط الويل يف عقد النكاح

 510 بطالن النكاح بدون ويل
 715 والية اإلجبار على البكر البالغة

 505 تقدمي االبن على األب يف والية النكاح
 701 جواز نكاح التفويض
 511 جواز نكاح الكتابيات

 555 املشركنيفساد أنكحة 
 191 نسخ نكاح املتعة

 551 حق البكر سبع ليال وحق الثيب ثالث ليال
 15 حكم الطالق الثالث بلفظ واحد

 155 حكم إيقاع الطالق ثالثا بلفظ واحد
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 515 إجبار املطلق يف احليض على الرجعة
بقاء املطلقة بعد إسالمها يف عصمة زوجها الكافر إذا أسلم ما دامت 

 العدةيف 
519 

 515 املراد بالقرء
 511 ال عدة على املطلقة غري املدخول هبا

 109 النكاح الذي حتل به املطلقة ثالثا هو الوطء
 171 ثبوت السكىن للمطلقة البائن

 511 اإلشهاد على الرجعة مستحب غري واجب
 578 عدة احلامل املتوىف عنها زوجها

 11 مطلق الرضاع حيّرم
 

 -البيوع كتاب   -

 775 حترمي أكل أموال الناس بالباطل
 711 املنع من توكيل الكفار على بيوع املسلمني مما يغاب عنه

 781 ثبوت اخليار يف البيع ألجل احلاجة
 758 احتكار السلع جائز للجالب دون املقيم

 555 حرمة ربا الفضل وإن كان يدا بيد
 551 ال ربا يف املطعوم إال ما كان مقتاتا
 115 منع الربا يف املآل كما مينع يف احلال

 711 املنع من اإلقالة من بعض السلم
 711 املنع من كل بيع فيه هتمة الصرف املستأخر

 715 املنع من القراض بالدين
 581 فسخ بيع الطعام إذا وقع قبل وقته
 150 ما يشرتط فيه من املبيعات القبض
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 155 مثر النخل قبل أن تؤبّر للمشرتي
 581 ...منع تلقي الركبان والبيع على بيع الغري

 558 النهي عن السوم على سوم الغري إذا مت الرتاكن
التدليس والغرر والغنب ال مينع صحة البيع إذا أمضاه املدل س عليه أو 

 املغبون
581 

 585 فسخ البيع إذا وقع وقت اجلمعة
 511 جواز البيع بعد اجلمعة

 150 البائع بعني املبيع يف حال فلس املشرتي أو موتهتعّلق حّق 
 711 جواز الوكالة

 711 جواز احلمالة باملال والوجه
 785 جواز احلوالة

 511 قبول احملال احلوالة مستحب غري واجب
 755 حكم املاء املوجود يف الدار املكرتاة

 751 األخذ من احلبس
 795 حكم التسعري

 

 -والضمان كتاب الرهن   - 

 90 جواز الرهن
 550 تقدمي الرهن قبل ثبوت الدين
 501 توكيل املرهتن على بيع الرهن

 791 ضمان املرهتن الرهن
 151 حكم البناء أو الغرس يف األرض املغصوبة

 759 ضمان املسلم للذمي قيمة مخره إن أتلفها عليه
 110 مؤاجرة املفلس يف دينه
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 558 وضع اجلوائح بقدر الثلث
 581 نفاذ بيع الغاصب ما غصب إذا أجازه املالك

 511 وجوب دفع مال اليتيم إليه مبجّرد البلوغ
 11 وقت ابتالء اليتيم

 

 -كتاب الدعاوى والصلح والقضاء   -

 751 اختالف البائع واملشرتي يف دفع الثمن
 751 إقامة البينة يف رّد الودائع

 755 حتديد عرض الطريق
 791 اإلنكارالصلح على 

 109 القضاء بشاهد وميني
 

 -كتاب العتق   -

 158 إعتاق األقارب من ذوي الرحم إذا م لكوا
 151 استسعاء العبد

 

 -كتاب األدب والفضائل   -

 151 جواز االهتمام بالشعر إذا مل يغلب على القلب
 111 حكم كسب احلّجام
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 .أحمد محمد نور سيف

دار البحوث للدراسات : وآراء األصوليني، ديب عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك -
 .م5000-ه7157، 5اإلسالمية وإحياء الرتاث، ط
 .أحمد مختار عبد الحميد

 .5008-ه7159، 7دار عامل الكتب، ط: معجم اللغة العربية املعاصرة، بريوت -
 .جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن: سنوياإل
، 7دار الكتب العلمية، ط: احلوت، بريوتطبقات الشافعية، حتقيق كمال يوسف  -

 .م5005
 .(ت.د)، (ط.د)دار عامل الكتب، : هناية السول يف شرح منهاج الوصول، بريوت -

 .محمد ناصر الدين: األلباني
، 5املكتب اإلسالمي، ط: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، بريوت -

 .م7985-ه7105
، 7مكتبة املعارف، ط: وشيء من فقهها وفوائدها، الرياضسلسلة األحاديث الصحيحة  -

 .م7995-ه7175
 (.ت.د)، (ط.د)املكتب اإلسالمي، : صحيح اجلامع الصغري وزيادته، بريوت -
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 (.ت.د)، (ط.د)املكتب اإلسالمي، : ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، بريوت -
، 1كتب اإلسالمي، طامل: غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام، بريوت -

 .ه7105
 .سيف الدين علي بن محمد: اآلمدي

، 7دار الصميعي، ط: عبد الرزاق عفيفي، الرياض: اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق -
 .م5001-ه7151

 .محمد أمين: أمير باد شاه
 .ه7157، (ط.د)مطبعة مصطفى البايب احلليب، : تيسري التحرير، مصر -

 .الدين محمد بن محمدشمس : ابن أمير الحاج
، 5دار الكتب العلمية، ط: التقرير والتحبري على حترير الكمال بن اهلمام، بريوت -

 .م7981-ه7101
 .زكرياء بن محمد: األنصاري

 (.ت.د)، (ط.د)دار الكتب العربية الكربى، : غاية الوصول، مصر -
 .عضد الدين عبد الرحمن: اإليجي

دار الكتب : مد حسن حممد حسن إمساعيل، بريوتحم: شرح خمتصر املنتهى، حتقيق -
 .م5001-ه7151، 7العلمية، ط 

 .أبو الوليد سليمان بن خلف: الباجي
دار الغرب : عبد اجمليد الرتكي، بريوت: إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق -

 .م7995-ه7175، 5اإلسالمي، ط
دار الكتب العلمية، : عطا، بريوتحممد عبد القادر أمحد : املنتقى شرح املوطأ، حتقيق -
 .م7999-ه7150، 7ط

 .يعقوب عبد الوهاب: الباحسين
 ه،7171، (ط.د)مكتبة الرشد، : التخريج عند الفقهاء واألصوليني، الرياض -
 .م5001-ه7158، 7مكتبة الرشد، ط: االستحسان، الرياض -

 .أبو بكر بن الطيب: الباقالني
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دار ابن حزم، : دار الفتح، بريوت: عصام القضاة، عمانحممد : االنتصار للقرآن، حتقيق -
 .م5007-ه7155، 7ط 

 .البخاريبن إبراهيم محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل : البخاري
، (ط.د)دائرة املعارف العثمانية، : حممد عبد املعيد خان، اهلند: التاريخ الكبري، حتقيق -
 (.ت.د)
حممد فؤاد عبد : حمب الدين اخلطيب، ترقيم: صحيح البخاري مع فتح الباري، حتققيق -

 .ه7119، (ط.د)دار املعرفة، : الباقي، بريوت
 .عالء الدين عبد العزيز بن أحمد: البخاري

-ه7178، 7دار الكتب العلمية، ط: كشف األسرار عن أصول البزدوي، بريوت  -
 .م7991

 .عبد اللطيف عبد اهلل عزيز: البرزنجي
-ه7171، 7دار الكتب العلمية، ط: األدلة الشرعية، بريوتالتعارض والرتجيح بني  -

 .م7991
 .عبد الرحمن: البرقوقي

 .م7981-ه7101، (ط.د)دار الكتاب العريب،: شرح ديوان املتنيب، بريوت -
 .مصطفى ديب: البغا

، (ط.د)دار اإلمام البخاري، : أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، دمشق -
 (.ت.د)

 .عبد الوهاب بن علي بن نصر: ديالبغدا
دار : مشهور بن حسن آل سلمان، الرياض: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، حتقيق -

 .م5008-ه7159، 7دار ابن عفان، ط : ابن القيم، القاهرة
دار الكتب : حممد حسن إمساعيل، بريوت: املعونة على مذهب عامل املدينة، حتقيق -

 .م7998-ه7178، 7العلمية، ط
 .بنيونس الويل
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، 7دار أضواء السلف، ط: وابط  الرتجيح عند وقوع التعارض لدى األصوليني، الرياضض -
 .م5001-ه7155
 .منصور بن يونس: البهوتي

مدار الوطن، : عبد اهلل الطيار وآخرون، الرياض: الروض املربع على زاد املستقنع، حتقيق -
 .م5005-ه7151، 7ط

 .ن بن إبراهيمعبد الرزاق بن حس: البيطار
دار : حممد هبجت البيطار، بريوت: حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر، حتقيق -

 .م7991-ه7171، 7صادر، ط
 .أحمد بن الحسين علي بن موسى: البيهقي

، 1دار الكتب العلمية، ط: السنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، بريوت -
 .م5001-ه7151
 .محمد بن عيسى بن سورة الترمذيأبو عيسى : الترمذي

، 5مكتبة مصطفى البايب احلليب، ط: أمحد شاكر وآخرون، مصر: سنن الرتمذي، حتقيق -
 .م7915-ه7195

 .يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل: ابن تغري بردي
 (.ت.د)، (ط.د)وزارة الثقافة، : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مصر -

 .الدين مسعود بن عمرسعد : التفتازاني
، 7دار الكتب العلمية، ط: زكريا عمريات، بريوت: التلويح على التوضيح، حتقيق -

 .م7991-ه7171
 .محمد بن علي: التهانوي

: عبد اهلل اخلالدي، بريوت: علي دحروج، ترمجة: كّشاف اصطالحات الفنون، حتقيق -
 م7991، 7مكتبة لبنان، ط

 .آل تيمية
-ه7155، 7دار الفضيلة، ط: أمحد الذروي، الرياض: الفقه، حتقيقاملسودة يف أصول  -

 .م5007
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 .أحمد بن عبد الحليم تقي الدين: ابن تيمية
مكتبة : ناصر العقل، الرياض: اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، حتقيق -

 (.ت.د)، (ط.د)الرشد، 
جامعة اإلمام حممد بن : لرياضحممد رشاد سامل، ا: درء تعارض العقل والنقل، حتقيق -

 .م7997-ه7177، 5سعود، ط 
، 7املكتبة العصرية، ط: حممد بن رياض األمحد، بريوت: شرح العقيدة األصفهانية، حتقيق -

 .م5001-ه7155
 .م7981-ه7108، 7دار الكتب العلمية، ط: الفتاوى الكربى، بريوت -
جممع امللك فهد : ه حممد، املدينة املنورةعبد الرمحن بن القاسم وابن: جمموع الفتاوى، مجع  -

 .م7995-ه7171، (ط.د)لطباعة املصحف، 
 .أبو عبيد القاسم بن خلف: الجبيري

، 7دار الضياء، ط: مصطفى باجو، طنطا: التوسط بني مالك وابن القاسم، حتقيق -
 .م5005-ه7151

 .علي بن محمد الشريف: الجرجاني
-ه7101، 7دار الكتب العلمية، ط: الناشر، بريوتالتعريفات، حتقيق مجاعة بإشراف  -

 .م7981
 .أبو بكر أحمد بن علي الرازي: الجصاص

-ه7171، 7دار املنتخب العريب، ط: زهري شفيق كيب، بريوت: اإلمجاع، حتقيق -
 .م7991

دار إحياء الرتاث العريب، : حممد الصادق قمحاوي، بريوت: أحكام القرآن، حتقيق -
 .م7995-ه7175، (ط.د)
وزارة األوقاف والشؤون : عجيل جاسم النشمي، الكويت: الفصول يف األصول، حتقيق -

 .م7991-ه7171، 5اإلسالمية، ط
 .إسماعيل بن حماد: الجوهري

 .م7990، 1دار العلم للماليني، ط: أمحد عبد الغفور عطار، بريوت: الصحاح، حتقيق -
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 .عبد الملك بن عبد اهلل: الجويني
 .ه7199، 7عبد العظيم الديب، دولة قطر، ط: أصول الفقه، حتقيقالربهان يف  -

 .محمد بن حسين: الجيزاني
-ه7171، 7دار ابن اجلوزي، ط: معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، الرياض -

 .م7991
 .الجياللي المريني

دار ابن القيم، : القواعد األصولية وتطبيقاهتا عند ابن قدامة يف كتابه املغين، السعودية -
 .م5005-ه7151، 7دار ابن عفان، ط: القاهرة

 .أبو عبد اهلل الحاكم بن محمد بن عبد اهلل: الحاكم
دار الكتب : مصطفى عبد القادر عطا، بريوت: املستدرك على الصحيحني، حتقيق -

 .م7990-ه7177، 7العلمية، ط
 .موسى بن أحمد: الحجاوي

دارة امللك : عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الرياض: حتقيقاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد،  -
 .م5005-ه7151، 1عبد العزيز، ط

 .أحمد بن علي: ابن حجر
: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، بريوت: اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق -

 .م7995-ه7175، 7دار الكتب العلمية، ط
أبو عاصم حسن بن عباس : الرافعي الكبري، حتقيق التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث -

 .م7995-ه7171، 7مؤسسة قرطبة، ط: قطب، مصر
 .ه7151، 7دائرة املعارف العثمانية، ط: هتذيب التهذيب، اهلند -
جملس دائرة : حممد عبد املعيد خان، اهلند: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، حتقيق -

 .م7915-ه7195، 5املعارف العثمانية، ط
، 7دار البشائر اإلسالمية، ط: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: لسان امليزان، حتقيق -

 .م5005



492 
 

مطبعة : عبد اهلل بن ضيف الرحيلي، الرياض: نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، حتقيق -
 .م5007-ه7155، 7سفري، ط
 .محمد بن الحسن: الحجوي

 .ه7115، (ط.د)إدارة املعارف، : اإلسالمي، املغربالفكر السامي يف تاريخ الفقه  -
 .علي بن أحمد: ابن حزم

، (ط.د)دار اآلفاق اجلديدة، : أمحد شاكر، بريوت: اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق -
 (.ت.د)
 .ه7155، 7املطبعة املنريية، ط: أمحد شاكر، مصر: احمللى باآلثار، حتقيق -
-ه7105، 1دار اآلفاق، ط : ياء الرتاث العريب، بريوتجلنة إح: مراتب اإلمجاع، حتقيق -

 .م7985
 .حسن حسني عبد الوهاب

 .(ت.د)، (ط.د)دار الكتب الشرقية، : اإلمام املازري، تونس -
حممد العروسي وبشري البكوش، : العمر يف املصنفات واملؤلفني التونسيني، مراجعة وإكمال -

 .م7990، (ط.د)والدراسات، املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق : تونس
 .محمد بن علي: أبو الحسين البصري

املعهد العلمي الفرنسي : حممد محيد اهلل، دمشق: املعتمد يف أصول الفقه، حتقيق -
 .م7915-ه7185، (ط.د)للدراسات العربية، 

 .محمد بن محمد بن عبد الرحمن: الحطاب
دار الكتب العلمية، : عمريات، بريوتزكريا : مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، حتقيق -
 .م7995-ه7171، 7ط

 .محمد إبراهيم محمد: الحفناوي
، 5دار الوفاء، ط: التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي، مصر -

 .م7981-ه7108
 .أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن: حلولو
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منشورات كلية : أمحد اخلليفي، طرابلس: املسائل املختصرة من كتاب الربزيل، حتقيق -
 .م7987-ه107، 7الدعوة اإلسالمية، ط

 .أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم: الحميري
مؤسسة ناصر للثقافة، : إحسان عباس، بريوت: الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق -
 .م7980، 5ط

 .الشيبانيأبو عبد اهلل أحمد بن حنبل : ابن حنبل
شعيب األرناؤوط وآخرون بإشراف عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، : املسند، حتقيق -

 .م5007-ه7157، 7مؤسسة الرسالة، ط: بريوت
 .أبو محمد عمر بن محمد: الخبازي

، 7جامعة أم القرى، ط: حممد مظهر بقا، مكة الكرمة: املغين يف أصول الفقه، حتقيق -
 .ه7101
 .عبد اهلل محمد بن عبد اهللأبو : الخرشي

 (.ت.د)، (ط.د)دار الفكر، : شرح اخلرشي على خمتصر خليل، بريوت -
 .محفوظ بن أحمد: أبو الخطاب

مفيد حممد أبو عمشة وحممد بن علي بن إبراهيم، مكة : التمهيد يف أصول الفقه، حتقيق -
 .م7985-ه7101، 7جامعة أم القرى، ط: املكرمة

 .و بكر أحمد بن عليأب: الخطيب البغدادي
، 7دار الغرب اإلسالمي، ط: بشار عواد معروف، بريوت: تاريخ بغداد، حتقيق -

 .م5005-ه7155
-ه7171، 7دار ابن اجلوزي، ط: عادل العزازي، الرياض: الفقيه واملتفقه، حتقيق -

 .م7991
: الدمياطي، مصرإبراهيم بن مصطفى آل حببح : الكفاية يف معرفة أصول الرواية، حتقيق -

 .م5001-ه7151، 7دار اهلدى، ط
 .عبد الوهاب: خالف
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-ه7171، 1دار القلم، ط: مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه، الكويت -
 .م7991
 .أبو بكر أحمد بن محمد: الخاّلل

 .م7989-ه7170، 7دار الراية، ط: عطية الزهراين، الرياض: السّنة، حتقيق -
 .باس أحمد بن محمد بن إبراهيمأبو الع: ابن خلكان

، 7دار صادر، ط: إحسان عباس، بريوت: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق -
 .م7917

 .خليل بن إسحاق الجندي: خليل
أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز جنيبويه : التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب، حتقيق -

 .م5008-ه7159، 7للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط
 .اللمتونير بن خير بن عمأبو بكر محمد : ابن خير اإلشبيلي

، 7دار الكتب العلمية، ط: حممد فؤاد منصور، بريوت: فهرسة ما رواه عن شيوخه، حتقيق -
 .م7998-ه7179

 .أبو الحسن علي بن عمر: الدارقطني
، 7الرسالة، طمؤسسة : شعيب األرناؤوط وآخرون، بريوت: سنن الدارقطين، حتقيق -

 .م5001-ه7151
 .سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني: أبو داود

دار الرسالة : شعيب األرناؤوط وحممد كامل قره بللي، بريوت: سنن أيب داود، حتقيق -
 .م5009-ه7110، 7العاملية، ط
 .محمد بن علي بن أحمد: الداوودي

 (.ت.د)، (ط.د)دار الكتب العلمية، : طبقات املفسرين، بريوت -
 .أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي: الدباغ

مكتبة : إبراهيم شبوح وآخرون، مصر: معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، حتقيق -
 .م7918-ه7188، 5اخلاجني، ط

 .أبو زيد عبد اهلل بن عمر: الدبوسي
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دار الكتب : بريوتخليل حميي الدين امليس، : تقومي األدلة يف أصول الفقه، حتقيق -
 .م5007-ه7157، 7العلمية، ط

 .شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان: الذهبي
مؤسسة الرسالة، : سري أعالم النبالء، حتقيق مجاعة بإشراف شعيب األرناؤوط، بريوت -
 .م7985-ه7105، 1ط

 .فخر الدين محمد بن عمر: الرازي
، 1مؤسسة الرسالة، ط: طه جابر العلواين، بريوت: حتقيقاحملصول يف علم أصول الفقه،  -

 .م7991-ه7178
 .زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب: ابن رجب

مكتبة العبيكان، : عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، الرياض: ذيل طبقات احلنابلة، حتقيق -
 .م5005-ه7155، 7ط

 .مدأبو الوليد محمد بن أحمد بن مح: ابن رشد الحفيد
، 7دار السالم، ط: عبد اهلل العبادي، القاهرة: بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حتقيق -

 .م7995-ه7171
 .أبو عبد اهلل محمد: الرصاع

دار الغرب : حممد أبو األجفان والطاهر املعموري، بريوت: شرح حدود ابن عرفة، حتقيق -
 .م7991، 7اإلسالمي، ط

 .الرزاقمحمد بن محمد بن عبد : الزبيدي
: أمحد عبد الستار فراج وآخرون، الكويت: تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق -

 .م7915-ه7185، 7احلكومة الكويتية، ط
 .وهبة: الزحيلي

 .م7981-ه7101، 7دار الفكر، ط: أصول الفقه اإلسالمي، دمشق -
 .أحمد بن محمد: الزرقا

 .م7989-ه7109، 5دار القلم، ط: شرح القواعد الفقهية، دمشق -
 .بدر الدين محمد بن بهادر: الزركشي
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وزارة : عبد القادر عبد اهلل العاين وآخرون، الكويت: البحر احمليط يف أصول الفقه، حتقيق -
 .م7991-ه7171، 5األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط

مؤسسة : سيد عبدالعزيز وعبد اهلل ربيع، مصر: تشنيف املسامع جبمع اجلوامع، حتقيق -
 .م5001، 5قرطبة، ط

وزارة األوقاف والشؤون : تيسري فائق حممود، الكويت: املنثور يف القواعد، حتقيق -
 .م7985-ه7105، 7اإلسالمية، ط

 .خير الدين بن محمود: الزركلي
 .م5005، 75دار العلم للماليني، ط: األعالم، بريوت -

 .شهاب الدين محمود بن أحمد: الزنجاني
، 5مؤسسة الرسالة، ط: حممد أديب صاحل، بريوت: األصول، حتقيق ختريج الفروع على -

 .ه7198
 .محمد: أبو زهرة

 (.ت.د)، 5دار الفكر العريب، ط: مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه، مصر -
 .علي بن عبد الكافي: السبكي

ية، مكتبة الكليات األزهر : شعبان حممد إمساعيل، القاهرة: اإلهباج يف شرح املنهاج، حتقيق -
 .م7987-ه7187، 7ط
 .تاج الدين عبد الوهاب بن علي: ابن السبكي 

 .م7997-ه7،7177دار الكتب العلمية، ط: األشباه والنظائر، بريوت -
علي حممد معوض وعادل أمحد عبد : رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، حتقيق -

 .م7999-ه7179، 7دار عامل الكتب، ط: املوجود، بريوت
: حممود حممد الطناجي وعبد الفتاح حممد احللو، القاهرة: الشافعية الكربى، حتقيقطبقات  -

  .م7991-ه7171، 5دار هجر، ط
 .أبو بكر أحمد بن أبي سهل: السرخسي

 (.ت.د)، (ط.د)دار الكتب العلمية، : املبسوط، بريوت -
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، 7، ط دار الكتب العلمية: أبو الوفاء األفغاين، بريوت: أصول السرخسي، حتقيق -
 .م7991-ه7171

 .أبو عبد اهلل محمد بن سعد: ابن سعد
، 7الشركة الدولية للطباعة، ط: علي حممد عمر، القاهرة: الطبقات الكربى، حتقيق -

 .م5007-ه7157
 .سعد بن ناصر الشثري

األصول والفروع؛ حقيقتهما والفرق بينهما واألحكام املتعلقة هبما دراسة نظرية تطبيقية،  -
 .م5005-ه7151، 7دار كنوز إشبيليا، ط :الرياض

 .عالء الدين محمد بن أحمد: السمرقندي
 .م7981-ه7105، 7دار الكتب العلمية، ط: حتفة الفقهاء، بريوت -

 .أبو المظفر منصور بن محمد: ابن السمعاني
مكتبة التوبة، : عبد اهلل بن حافظ احلكمي، الرياض: قواطع األدلة يف أصول الفقه ، حتقيق -
 .م7998-ه7179، 7ط

 .عبد الكريم بن محمد بن منصور: السمعاني
، 5دار حممد أمني دمج، ط: عبد الرمحن املعلمي اليماين، بريوت: األنساب، حتقيق -

 .م7980-ه7100
 .أحمد فهمي: أبو سّنة

 .7911، (ط.د)مطبعة األزهر، : هرةالعرف والعادة يف رأي الفقهاء، القا -
 .محمد إسماعيلعبد المجيد : السوسوة

دار النفائس، : منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي، عمان -
 .م7991-ه7178، 7ط

 .جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي
 .م7981-ه7101، 7دار الكتب العلمية، ط: األشباه والنظائر، بريوت -

 .موسىأبو إسحاق إبراهيم بن : الشاطبي
 .م7995-ه7175، 7دار ابن عفان، ط: سليم اهلاليل، الرياض: االعتصام، حتقيق -
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، 7دار ابن عفان، ط: مشهور بن حسن آل سلمان، الرياض: املوافقات، حتقيق -
 .م7991-ه7171
 .محمد بن إدريس: الشافعي

-ه7171 ،5مكتبة اخلاجني، ط: عبد الغين عبد اخلالق، القاهرة: أحكام القرآن، حتقيق -
 .م7991

 .م5007-ه7،7155دار الوفاء،ط: رفعت فوزي عبد املطلب، مصر: األم، حتقيق -
 (.ت.د)،(ط.د)دار الكتب العلمية،: أمحد شاكر، بريوت: الرسالة، حتقيق -

 .عبد الرحمن بن إسماعيل: أبو شامة
املدينة حممود صاحل جابر، : احملقق من علم األصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، حتقيق -

 .م5077-ه7115، 7اجلامعة اإلسالمية، ط: املنورة
 .محمد األمين: الشنقيطي

 .ه7151، 7دار عامل الفوائد، ط: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، مكة املكرمة -
 (.ت.د)، (ط.د)رحلة احلج إىل بيت اهلل احلرام، القاهرة، دار ابن تيمية،  -
 .م5007، 5مكتبة العلوم واحلكم، ط: ينة املنورةمذكرة يف أصول الفقه، املد -
 .ه7170، (ط.د)اجلامعة اإلسالمية، : املصاحل املرسلة، املدينة املنورة -
: حممد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي،  جدة: نثر الورود على مراقي السعود، حتقيق -

 .م7995-7175، 7دار املنارة، ط
 .محمد محمد: أبو شهبة

 .م7981-ه7101، 1دار اللواء، ط: القرآن الكرمي، الرياض املدخل لدراسة -
 .محمد بن علي: الشوكاني

دار : سامي العريب، الرياض: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حتقيق -
 .م5000-ه7157، 7الفضيلة، ط

 (.ت.د)، (ط.د)دار املعرفة، : البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، بريوت -
 .أبو بكر بن أبي شيبة: ابن أبي شيبة
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كمال يوسف احلوت، : ، حتقيق(مصنف بن أيب شيبة)املصنف يف األحاديث واآلثار  -
 .ه7109، 7مكتبة الرشد، ط: الرياض

 .أبو إسحاق إبراهيم بن علي: الشيرازي
، 7980، 7دار الفكر، ط: حممد حسن هيتو، دمشق: التبصرة يف أصول الفقه، حتقيق -
(197.) 
 .م7910، 7دار الرائد العريب، ط: إحسان عباس، بريوت: طبقات الفقهاء، حتقيق -
دار : حميي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي، دمشق: اللمع يف أصول الفقه، حتقيق -

 .م7995-ه7171، 7ابن كثري، دار الكلم الطيب، ط
، 7ار الكتب العلمية، طد: زكريا عمريات، بريوت: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، حتقيق -

 .م7995-ه7171
 .أبو الطيب محمد صديق حسن: صديق خان

وزارة األوقاف والشؤون : التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، قطر -
 .م5001-ه7158، 7اإلسالمية، ط

دار : أمحد مصطفى قاسم الطهطاوي، القاهرة: حصول املأمول من علم األصول، حتقيق -
 (.ت.د)، (ط.د)لة، الفضي

 .صالح الدين خليل بن أيبك: الصفدي
دار إحياء الرتاث : أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، بريوت: الوايف بالوفيات، حتقيق -

 .م5000-ه7150، 7العريب، ط
 .سليمان بن أحمد بن أيوب: الطبراني

: احلسيين، القاهرةطارق بن عوض اهلل وعبد احملسن بن إبراهيم : املعجم األوسط، حتقيق -
 (.ت.د)، (ط.د)دار احلرمني، 

، 5مكتبة ابن تيمية، ط: محدي عبد اجمليد السلفي، القاهرة: املعجم الكبري، حتقيق -
 (.ت.د)

 .محمد بن جرير: الطبري
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، 7دار هجر، ط: عبد اهلل الرتكي، القاهرة: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق -
 .م5007-ه7155

 .بو جعفر أحمد بن محمدأ:  الطحاوي
، (ط.د)جلنة إحياء املعارف اهلندية، : أبو الوفاء األفغاين، اهلند: خمتصر الطحاوي، حتقيق -
 (.ت.د)

 .سليمان بن عبد القوي: الطوفي
وزارة الشؤون : عبد اهلل الرتكي، اململكة العربية السعودية: شرح خمتصر الروضة، ، حتقيق -

 .م7998-ه7179، 5اإلسالمية واألوقاف، ط
 .محمد أمين: ابن عابدين

عادل أمحد عبد املوجود وعلي : ، حتقيق(حاشية ابن عابدين)رّد احملتار على الدّر املختار  -
 .م5001-ه7151دار عامل الكتب، : حممد معوض، الرياض

 .محمد الطاهر: ابن عاشور
، 5دار النفائس، ط: حممد الطاهر امليساوي، عمان: مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق -

 .م5007-ه7157
 .محمد بن محمد: ابن عاصم الغرناطي

، 7الدار األثرية، ط: نظم مرتقى الوصول إىل علم األصول مع شرحه للمحسي، األردن -
 .م5001-ه7158

 .أبو عمر يوسف بن عبد البر: ابن عبد البر
يم يف فاحتة الكتاب من اإلنصاف فيما بني علماء املسلمني يف قراءة بسم اهلل الرمحن الرح -

، 7أضواء السلف، ط : عبد اللطيف بن حممد اجليالين، الرياض: االختالف، حتقيق
 .م7991-ه7171

مصطفى بن أمحد العلوي وآخرون، : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق -
 .م7911-ه7181، (ط.د)وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : املغرب

، 7دار ابن اجلوزي، ط: أبو األشبال الزهريي، الرياض: بيان العلم وفضله، حتقيق جامع -
 .م7991-ه7171
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، 7دار اجليل، ط: علي حممد البجاوي، بريوت: االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق -
 .م7995-ه7175

 .أبو بكر عبد الرزاق بن هّمام الصنعاني: عبد الرزاق الصنعاني
املكتب : بريوت-اجمللس العلمي: حبيب الرمحن األعظمي، اهلند: املصّنف، حتقيق -

 .ه7101، 5اإلسالمي، ط
 .عبد الغني عبد الخالق

، (ط.د)املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، : دار الوفاء، فرجينيا: حجية السنة، القاهرة -
 (.ت.د)

 .عبد الكريم حامدي
، 7دار ابن حزم، ط: القرآن، بريوتأثر القواعد األصولية اللغوية يف استنباط أحكام 

 .م5008-ه7159
 .عبد اهلل الزناد

 .(ت.د)، (ط.د)دار بوسالمة للطباعة والنشر، : اإلمام املازري وقصر الرباط، تونس -
 .عثمان شوشان

، 7دار طيبة، ط: دراسة تارخيية ومنهجية وتطبيقية، الرياض ختريج الفروع على األصول؛ -
 .م7998-ه7179

 .أبو بكر محمد بن عبد اهلل: العربيابن 
، 1دار الكتب العلمية، ط : حممد عبد القادر عطا، بريوت: أحكام القرآن، حتقيق -

 .م5001-ه7151
دار البيارق، : حسني علي البدري وسعيد فودة، عمان: احملصول يف أصول الفقه، حتقيق -
 .م7999-ه7150، 7ط

 .ز بن عبد السالمأبو محمد عبد العزي: العز بن عبد السالم
: نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية، دمشق:قواعد األحكام يف مصاحل األنام، حتقيق -

 .م5007-ه7157، 7دار القلم، ط
 .حسن بن محمد: العطار
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 .دار الكتب العلمية: حاشية العطار على مجع اجلوامع، بريوت -
 .أبو محمد عبد الحق بن غالب: ابن عطية

دار الغرب : حممد أبو األجفان وحممد الزاهي، بريوت: عطية، حتقيقفهرس ابن  -
 .م7981، 5اإلسالمي، ط

دار : عبد السالم عبد الشايف حممد، بريوت: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق -
 .م5007-ه7155، 7الكتب العلمية، ط

 .خليل بن كيلكدي: العالئي
مجعية إحياء : حممد سليمان األشقر، الكويت: ة، حتقيقإمجال اإلصابة يف أقوال الصحاب -

 .م7981-ه7101، 7الرتاث اإلسالمي، ط
: حممد سليمان األشقر، بريوت: حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة، حتقيق -

 .م7997-ه7175، 7مؤسسة الرسالة، ط
 .عبد الحي بن أحمد بن محمد: ابن العماد

دار ابن : بريوت-حممود األرناؤوط، دمشق: من ذهب، حتقيقشذرات الذهب يف أخبار  -
 .م7981-ه7101، 7كثري، ط

 .عمر بن عبد العزيز
الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك يف االحتجاج بالسنة األحادية املستقلة  -

 .ه7108، (ط.د)مطابع الرشيد، : بالتشريع، املدينة املنورة
 .عوض السيد صالح

، 7دار الطباعة احملمدية، ط: التعارض والرتجيح عند األصوليني، القاهرة دراسات يف -
 .م7980
 .أبو الفضل عياض بن موسى: عياض

-ه7179، 7دار الوفاء، ط: حيىي إمساعيل، مصر: إكمال املعلم بفوائد مسلم، حتقيق -
 .م7998

تاويت الطنجي ابن : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، حتقيق -
 .م7985-ه7105، 7وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط: وآخرون، املغرب
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دار الغرب : ماهر زهري جرار، بريوت: فهرست شيوخ القاضي عياض، حتقيق: الغنية -
 .م7985-ه7105، 7اإلسالمي، ط

 .عياض السلمي
-ه7151 ،7دار التدمرية، ط: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، الرياض -

 .م5005
 .أبو محمد محمود بن أحمد: العيني

 .م5000-ه7150، 7دار الكتب العلمية، ط: البناية يف شرح اهلداية، بريوت -
 .محمد بن أحمد بن علي: ابن غازي

: عبد اهلل حممد التمسماين، املغرب: إرشاد اللبيب إىل مقاصد حديث احلبيب، حتقيق -
 .م7989-ه7109، 7ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 .أبو حامد محمد بن محمد: الغزالي
مؤسسة الرسالة، : حممد سليمان األشقر، بريوت: املستصفى من علم األصول، حتقيق -
 .م7991-ه7171، 7ط
دار الفكر املعاصر، : حممد حسن هيتو، بريوت: املنخول من تعليقات األصول، حتقيق -

 .م7998-ه7179، 1دار الفكر، ط: دمشق
 .أحمد بن فارس بن زكرياء: فارس ابن
-ه7199، (ط.د)دار الفكر،: عبد السالم هارون، بريوت: مقاييس اللغة، حتقيق -

 .م7919
 .محمد بن أحمد: الفتوحي

مكتبة : حممد الزحيلي ونزيه كمال محاد، الرياض: شرح الكوكب املنري، حتقيق -
 .م7991-ه7171، (ط.د)العبيكان،

 .اهلل محمد بن عمرأبو عبد : ابن الفخار
الرابطة احملمدية : حممد التمسماين اإلدريسي، الرباط: االنتصار ألهل املدينة، حتقيق -

 .م5009-ه7110، 7للعلماء، ط
 .الخليل بن أحمد: الفراهيدي
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-ه7151، 7دار الكتب العلمية، ط : عبد احلميد هنداوي، بريوت: العني، حتقيق -
 .م5001

 .يإبراهيم بن عل: ابن فرحون
مأمون بن حميي الدين اجلنان، : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق -

 .م7991-ه7171، 7دار الكتب العلمية، ط: بريوت
دار : محزة أبو فارس وعبد السالم الشريف، بريوت: كشف النقاب احلاجب، حتقيق  -

 .م7990، 7الغرب اإلسالمي، ط
 .زة بن محمدشمس الدين محمد بن حم: الفناري

دار : حممد حسن حممد حسن إمساعيل، بريوت: فصول البدائع يف أصول الشرائع، حتقيق -
 .م5001-ه7151، 7الكتب العلمية، ط

 .مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب: الفيروز آبادي
مكتب حتقيق الرتاث مبؤسسة الرسالة بإشراف حممد نعيم : القاموس احمليط، حتقيق -

 .م5005-ه7151، 8مؤسسة الرسالة، ط: بريوتالعرقسوسي، 
 .أبو بكر بن أحمد بن محمد: ابن قاضي شهبة

، 7دار عامل الكتب، ط: احلافظ عبد العليم خان، بريوت: طبقات الشافعية، حتقيق -
 .ه7101

 .موفق الدين عبد اهلل بن أحمد: ابن قدامة
 .م5009-ه7110، 7ط مؤسسة الرسالة،: حممد مرايب، بريوت: روضة الناظر، حتقيق -
دار هجر، : عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مصر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، حتقيق -
 .م7991-ه7171، 7ط
دار : عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو، الرياض: املغين شرح خمتصر اخلرقي، حتقيق -

 .م7991-ه1،7171عامل الكتب، ط 
 .بن إدريسشهاب الدين أحمد : القرافي

مكتب : عبد الفتاح أبو غّدة، حلب: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، حتقيق -
 .م7995-ه7171، 5املطبوعات اإلسالمية، ط
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 .م7991، 7دار الغرب اإلسالمي، ط : حممد حجي وآخرون، بريوت: الذخرية، حتقيق -
 .م5001-ه7151، (ط.د)دار الفكر، : شرح تنقيح الفصول، بريوت -
 .م5077-ه7115، 5مؤسسة الرسالة، ط: عمر حسن القيام، بريوت: الفروق، حتقيق -
عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، : نفائس األصول يف شرح احملصول، حتقيق -

 .م7995-ه7171، 7مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: مكة املكرمة
 .رأبو العباس أحمد بن عم: القرطبي

حميي الدين ديب متو وآخرون، : تلخيص كتاب مسلم، حتقيق املفهم ملا أشكل من -
 .م7991-ه7171، 7دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، ط: دمشق

 .أبو عبد اهلل محمد بن أحمد: القرطبي
، 7مؤسسة الرسالة، ط: عبد اهلل الرتكي وآخرون، بريوت: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق -

 .م5001-ه7151
 (.ه386ت )عبد اهلل بن أبي زيد أبو محمد : القيرواني

عبد الفتاح حممد : النوادر والزيادات على ما يف املدوتة من غريها من األمهات، حتقيق -
 .م7999، 7:دار الغرب اإلسالمي، ط: احللو وآخرون، بريوت

 .محمد بن أبي بكر: ابن القيم
دار ابن : الرياضمشهور بن حسن آل سلمان، : إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق -

 .ه7151، 7اجلوزي، ط
 (.ت.د)، (ط.د)مكتبة اإلميان، : عبد اهلل املنشاوي، مصر: الصالة وحكم تاركها، حتقيق -
، 7دار أضواء السلف، ط: احلسن العلوي، الرياض: خمتصر الصواعق املرسلة، حتقيق -

 .م5001-ه7155
 .عالء الدين أبو بكر بن مسعود: الكاساني

 علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود،:ائع يف ترتيب الشرائع، حتقيقبدائع الصن -
 .م5001-ه7151، 5دار الكتب العلمية، ط : بريوت

 .عماد الدين إسماعيل بن عمر: ابن كثير
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مكتبة : علي بن حسن، الرياض: اختصار علوم احلديث مع شرحه الباعث احلثيث، حتقيق -
 .م7991-ه7171، 7املعارف، ط

مؤسسة قرطبة، : مصطفى السيد حممد وآخرون، القاهرة: تفسري القرآن العظيم، حتقيق -
 .م5000-ه7157، 7ط

 .عمر رضا: كحالة
 .م7918، 5دار العلم للماليني، ط: معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة، بريوت -

 .عماد الدين بن محمد: الكيا الهراسي
 .م7981-ه7101، 7العلمية، طدار الكتب : أحكام القرآن، بريوت -

 .عبد العلي محمد بن نظام الدين: اللكنوي
دار : عبد اهلل حممود حممد عمر، بريوت: فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت، حتقيق -

 .م5005-ه7151، 7الكتب العلمية، ط
 .أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني: ابن ماجه

، 7مؤسسة الرسالة، ط: وآخرون، بريوتشيب األرناؤوط : سنن ابن ماجه، حتقيق -
 .م5009-ه7110
 (.ه536ت )أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر : المازري

دار الغرب اإلسالمي، : عمار طاليب، بريوت: إيضاح احملصول من برهان األصول، حتقيق -
 .5005، 7ط
 .ق750: اخلزانة العامة بالرباط، رقم: التعليقة على املدونة، خمطوط، الرباط -
، 5دار الغرب اإلسالمي، ط: حممد املختار السالمي، بريوت: شرح التلقني، حتقيق -

5008. 
، (ط.د)الدار التونسية للنشر، : الطاهر املعموري، تونس: فتاوى املازري، مجع وحتقيق -

 .م7991
وزيع، الدار التونسية للنشر والت: حممد الشاذيل النيفر، تونس: املعلم بفوائد مسلم، حتقيق -
 .7981، 5ط

 .مالك بن أنس األصبحي: اإلمام مالك
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 (.7/715)م، 7995-ه7175، 7دار الكتب العلمية، ط: املدونة الكربى، بريوت -
دار الغرب : بّشار عّواد معروف، بريوت: املوطّأ برواية حيىي بن حيىي الليثي، حتقيق -

 .م7991-ه7171، 5اإلسالمي، ط
 (.ه454ت )حمد أبو الحسن علي بن م: الماوردي

دار الكتب : علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، بريوت: احلاوي الكبري، حتقيق -
 .م7991-ه7171، 7العلمية، ط 
 .عبد الرحمن بن عبد الرحيم: المباركفوري

دار : عبد الوهاب عبد اللطيف، بريوت: حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، حتقيق -
 (.ت.د)، (ط.د)الفكر، 

 .بالقاهرة جمع اللغة العربيةم
 (.ت.د)، (ط.د)مكتبة الشروق الدولية، : املعجم الوسيط، القاهرة -

 .محمد أبو النور زهير
 (.ت.د)، (ط.د)املكتبة األزهرية للرتاث، : أصول الفقه، القاهرة -

 .محمد أديب صالح
-ه7171، 1املكتب اإلسالمي، ط: تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، بريوت -

 .م7991
 .محمد شقرون

دار البحوث للدراسات : مراعاة اخلالف عند املالكية وأثره يف الفروع الفقهية، ديب -
 .م5005-ه7151، 7اإلسالمية، ط
 .محمود حسن

 .م7995-ه7175، 7دار النهضة اإلسالمية، ط: املصاحل املرسلة، بريوت -
 . القرشيعبد القادر بن محمد بن نصر اهلل: محيي الدين الحنفي

 (.ت.د)، (ط.د)مري حممد كتب خانه، : اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، باكستان -
 .محمد بن محمد بن عمر: مخلوف
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-ه7151، 7دار الكتب العلمية، ط: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، بريوت -
 .م5001

 .أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الملك: المراكشي
دار : إحسان عباس وآخرون، تونس: والتكملة لكتايب املوصول والصلة، حتقيقالذيل  -

 .م5075، 7الغرب اإلسالمي، ط
 .أحمد بن يحيى: ابن المرتضي

، 7النشرات اإلسالمية، ط: سوسنة ديفلد فلزر، بريوت: طبقات املعتزلة، حتقيق -
 .م7917-ه7180

 .عالء الدين علي بن سليمان: المرداوي
حممد حسن حممد حسن إمساعيل، : معرفة الراجح من اخلالف، حتقيق اإلنصاف يف -

 .م7991-ه7178، 7دار الكتب العلمية، ط: بريوت
مكتبة الرشد، ط : عبد الرمحن اجلربين وآخرون، الرياض: التحبري شرح التحرير، حتقيق -

 .م5000-ه7،7157
 .مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: مسلم

، (ط.د)دار إحياء الرتاث العريب، : حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: صحيح مسلم، حتقيق -
 (.ت.د)

 .مصطفى الزرقا
 .م7998-ه7178، 7دار القلم، ط: املدخل الفقهي العام، دمشق -

 .مصطفى سعيد الخن
، 1مؤسسة الرسالة، ط: أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، بريوت -

 .م7998-ه7178
 .حسن بن محمد: المشاط

دار : عبد الوهاب أبو سليمان، بريوت: اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة، حتقيق -
 .م7990-ه7177، 5الغرب اإلسالمي، ط

 .شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي: ابن مفلح



509 
 

، 7مكتبة العبيكان، ط : فهد بن حممد السدحان، الرياض: أصول الفقه، حتقيق -
 .م7999-ه7150
 .أبو عبد اهلل محمد بن محمد: المقّري

مطبعة : مصطفى السقا وآخرون، القاهرة: أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض، حتقيق -
صندوق إحياء الرتاث : م، الرباط7919-ه7158، (ط.د)جلنة التأليف والرتمجة والنشر، 

 .م7980-ه7100، (ط.د)اإلسالمي، 
، (ط.د)جامعة أم القرى، : أمحد بن عبد اهلل بن محيد، مكة املكرمة: القواعد، حتقيق -
 (.ت.د)
دار صادر، : إحسان عّباس، بريوت: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق -
 .م7918، 7ط

 .أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي: مكي بن أبي طالب
، 7دار املنارة، ط: جدة أمحد حسن فرحات،: اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، حتقيق -

 (.19)م، 7981-ه7101
 .أحمد بن علي المنجور: المنجور

حممد الشيخ حممد األمني، دار عبد اهلل : شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، حتقيق -
 (.ت.د)، (ط.د)الشنقيطي، 
 .أبو بكر محمد بن إبراهيم : ابن المنذر

مكتبة الفرقان، مكتبة : حممد حنيف، اإلمارات أبو محاد صغري أمحد بن: اإلمجاع، حتقيق -
 .م7999-ه7150، 5مكة الثقافية، ط

: أبو محاد صغري أمحد األنصاري، اإلمارات: اإلشراف على مذاهب العلماء، حتقيق -
 .م5001-ه7155، 7مكتبة مكة الثقافية، ط

 .محمد بن مكرم بن علي: ابن منظور
 .ه7171، 1دار صادر، ط: لسان العرب، بريوت -

 .زين الدين بن إبراهيم: ابن نجيم



510 
 

دار الفكر، : حممد مطيع احلافظ، دمشق: األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة، حتقيق -
 .م7981، 5ط

 .أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: النسائي
مكتب املطبوعات : عبد الفتاح أبو غّدة، حلب: ، حتقيق(السنن الصغرى)سنن النسائي  -

 .م7981-ه7101، 5، طاإلسالمية
: حسن عبد املنعم شليب بإشراف شعيب األرناؤوط، بريوت: السنن الكربى، حتقيق -

 .م5007-ه7157، 7مؤسسة الرسالة، ط
 .أبو البركات عبد اهلل بن أحمد: النسفي

 (.ت.د)، (ط.د)دار الكتب العلمية، : كشف األسرار شرح املصنف على املنار، بريوت  -
 .غنيم أحمد بن: النفراوي

: عبد الوارث حممد علي، بريوت: الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، حتقيق -
 .م7991-ه7178، 7دار الكتب العلمية، ط

 .عبد الكريم: النملة
 .م7999-ه7150، 7مكتبة الرشد، ط: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، الرياض -

 .أبو زكريا يحيى بن شرف: النووي
دار عامل : عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، الرياض: روضة الطالبني، حتقيق -

 .م5001-ه7151، (ط.د)الكتب، 
، (ط.د)مكتبة اإلرشاد، : حممد جنيب املطيعي، جدة: اجملموع شرح املهذب، حتقيق -
 .(ت.د)
-ه7111، 7املطبعة املصريةـ ط: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، مصر -

 .م7959
 .أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر: الهيثمي

مكتبة القدسي، : حسام الدين القدسي، القاهرة: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق -
 .م7991-ه7171، (ط.د)

 .محمد يحيى بن عمر: الوالتي
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 .ه7111، (ط.د)املطبعة التونسية، : إيصال السالك يف أصول اإلمام مالك، تونس -
 .عادل بن عبد القادر: ولي قوتة

، 7املكتبة املكية، ط: العرف حجيته وأثره يف املعامالت املالية عند احلنابلة، مكة املكرمة -
 .م7991-ه7171

 .أبو العباس أحمد بن يحيى: الونشريسي
 دار ابن حزم،: الصادق الغرياين، بريوت: إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك، حتقيق -

 .م5001-ه7151، 7ط 
 .ه7170، 7دار الغرب اإلسالمي، ط: محزة بن فارس، بريوت: عدة الربوق، حتقيق -
مجاعة : مع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب، حتقيقااملعيار املعرب واجل -

 .م7987-ه7107، (ط.د)دار الغرب اإلسالمي، : بإشراف حممد حجي، بريوت
 .ن الحسين الفراءمحمد ب: أبو يعلى

 .م7990-ه7170، 5، ط(بدون ناشر) أمحد املباركي،: العدة يف أصول الفقه، حتقيق -
 .فهرس الرسائل العلمية والدوريات

 .موسى بن علي: الفقيهي
، ع 50اخلالف األصويل يف قرآنية البسملة وأثره يف األحكام، جملة جامعة أم القرى، ج  -

15 . 
 .محمد إبراهيم الكتاني

مؤلفات اإلمام أيب عبد اهلل املازري يف املكتبات املغربية، جملة املناهل، وزارة الشؤون الثقافية  -
 .1الرباط، ع

 .محمد بكر إسماعيل
، ذو 15: علم ختريج الفروع على األصول، مقال ضمن جملة جامعة أم القرى، عدد -

 .ه7159القعدة 
 .مختار قوادري

اإلسالمي، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية العاملية  مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه -
 .م5000-ه7150بباكستان، 
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 .مراد بوضاية
اإلمام املازري وآراؤه األصولية، رسالة دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، كلية  -

 .ه7157أمحد حممود عبد الوهاب الشنقيطي، : الشريعة، إشراف
 .مسعود جمادي

صديق حسن خان ومنهجه يف بناء الفروع على األصول، رسالة دكتوراه، كلية اإلمام  -
 .م5075-5077العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، 
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 .فهرس الموضوعات -8

 املوضوع الصفحة
 إهداء

 شكر وتقدير
 املقدمة أ

 إشكالية البحث ب
 أسباب اختيار املوضوع ب
 أمهية املوضوع ج
 أهداف البحث د
 الدراسات السابقة د
 منهجية البحث ز
 صعوبات البحث ح
 خطة البحث ح
 ترمجة املازري وضبط مفهوم بناء الفروع على األصول :الفصل التمهيدي 1
 ترمجة اإلمام املازري: املبحث األول 3
 امسه ونسبه وأسرته ونشأته: املطلب األول 3

 طلبه للعلم ورحالته: الثايناملطلب  10
 شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث 13
 مذهبه الفقهي ومكانته العلمية :املطلب الرابع 50
 مؤلفاته: املطلب اخلامس 51
 ضبط مفهوم بناء الفروع على األصول: املبحث الثاين 15
 معىن البناء لغة واصطالحا: املطلب األول 15
 الفروع واألصول لغة واصطالحاتعريف : املطلب الثاين 11
 توضيح املقصود ببناء الفروع على األصول: املطلب الثالث 11



514 
 

 بناء الفروع على األدلة الشرعية: الباب األول 19
 األدلّة الشرعية وأقسامها: متهيد 10
 بناء الفروع على األدلة املتفق عليها : الفصل األّول 17
 ن الكرميآعلى القر بناء الفروع : املبحث األول 15
 تعريف القرآن الكرمي: املطلب األول 15
 حجية القرآن عند املازري: املطلب الثاين 11
 البسملة و القراءة الشاّذة عند املازري : املطلب الثالث 57
 مناذج من الفروع املبنية على القرآن الكرمي: املطلب الرابع  15
 السنة النبويةبناء الفروع على  :املبحث الثاين 19
  تعريف السنة النبوية وأقسامها :املطلب األول  19
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 ملخص البحث باللغة العربية

 "بناء الفروع على األصول عند اإلمام المازري"

 .، وخامتةدراسيني بابنيو  ،فصال متهيديامقدمة، و تناولت يف هذا البحث 

وفيها تعريف باملوضوع، وبيان إشكالية البحث، وأسباب اختياره، وما  :المقدمة
 .يتعّلق مبنهجيته واخلطة املتبعة

ترجمة اإلمام المازري، وضبط مفهوم بناء الفروع على  :الفصل التمهيدي
 .األصول

 :وقد جاء يف مبحثني

 .ترجمة اإلمام المازري: المبحث األول

يها؛ الشخصي والعلمي، مبا يربز القيمة العلمية بشقّ  حياتهي و املازر تناولت فيه ترمجة 
 .لإلمام

 .ضبط مفهوم بناء الفروع على األصول: المبحث الثاني

البناء تعرضت فيه إىل شرح املفردات الواردة يف عنوان البحث، حيث بّينت مفهوم 
تعريف كل من الفروع واألصول، وذكر املقصود هبما يف ، مث عرضت والتخريج عند األصوليني

البحث؛ وأن املراد بالفروع األحكام الفقهية العملية، واملقصود باألصول القواعد األصولية، 
كاسم مركب، وأن املقصود منه " بناء الفروع على األصول"حث ببيان معىن لينتهي هذا املب

معرفة طريقة ومنهج اإلمام املازري يف ختريج الفروع الفقهية على القواعد األصولية املتعلقة 
 .باألدلة الشرعية، وطرق االستنباط والرتجيح

ّ طرقت صلب املوضوع يف   :بابنيومن مثم

 .على األدلة الشرعيةبناء الفروع : األولالباب 

 :وقد تضمن متهيدا يف بيان الدليل وأقسامه، وفصلني دراسيني



 أو القرآن -الكتاب : ، وهيبناء الفروع على األدلة المتفق عليها :الفصل األول
 .، والسنة، واإلمجاع، والقياس، وقد كان لكل أصل منها مبحث مستقل فيه دراسة ملسائله-

، وقد حوى تسعة مباحث،  بناء الفروع على األدلة المختلف فيها :الفصل الثاني
أو  -كل مبحث منها خصص لدراسة أصل من األصول املختلف فيها، هذه األصول 

قول الصحايب، وشرع من قبلنا، وعمل أهل املدينة، والعرف، واالستصحاب، : هي -األدلة 
 .اخلالف وسّد الذرائع، واالستحسان، واملصاحل املرسلة، ومراعاة

 .بناء الفروع على القواعد األصولية: الباب الثاني

مضامني هذا الباب جاءت يف متهيد لتوضيح معىن القواعد األصولية وحجيتها، 
 :وثالثة فصول

، وذلك من خالل بناء الفروع على قواعد العموم والخصوص: الفصل األول
وقواعد اخلاص، من خالل ثالثة دراسة القواعد املتعّلقة بألفاظ العموم، وختصيص العام، 

 .مباحث

، بناء الفروع على قواعد الحقيقة والمجاز، والمنطوق، والمفهوم: الفصل الثاني
 .مبحث مستقلّ ضم قواعد كل أصل منها 

، تعرضت فيه لدراسة بناء الفروع على قواعد دفع التعارض: الفصل الثالث
يف مفهوم التعارض  :األولمباحث؛ التعارض وطرق دفعه عند املازري من خالل أربعة 

 :والرابعيف احلكم عليها بالنسخ،  :والثالثيف اجلمع بني النصوص،  :والثانيوطرق دفعه، 
 .يف الرتجيح بينها

اجلانب النظري التأصيلي، واجلانب : وقد مشلت الدراسة يف البحث مجيعا جانبني
 .التطبيقي، لينتهي البحث خبامتة فيها حوصلة لنتائجه



Traduction du résumé du mémoire en français 

« Etablissement des branches sur la base des 
fondements chez l’Imam EL Mazri »  

 

La présente étude se compose d’une introduction, 
d’un chapitre introductif, de deux titres et d’une 
conclusion.  

Chapitre introductif : biographie de l’Imam EL 
Mazri, définition d’établissement des branches sur la 
base des fondements. 

Ce chapitre comporte deux sections : 

Première section : biographie de l’Imam El Mazri 

Il s’agit ici de la biographie d’El Mazri, sa vie privée et son 
parcours scientifique, afin de repérer la valeur scientifique 
de l’Imam. 

Deuxième section : Définition d’établissement 
des branches sur la base des fondements  

Dans cette partie du travail, nous avons défini les 
termes usités dans le titre de l’étude. En effet, il a été 
question de définition d’établissement et d’exégèse chez 
les érudits, puis d’explication des termes «branches et 
fondements » ainsi que de leur signification dans l’étude ; 



autrement dit, les branches désignent les dispositions 
jurisprudentielles pratiques, quant aux fondements, ils 
désignent les règles fondamentales, pour aboutir à 
l’explication du sens d’ « établissement des branches sur les 
fondements » en tant que nom composé, pour élucider 
l’approche et la méthodologie de l’Imam El Mazri dans 
l’exégèse des branches jurisprudentielles sur la base des 
fondements inhérents aux preuves légitimes, les méthodes 
de déduction et de prédilection.  

Par la suite, le vif du sujet intervient en deux titres: 

Premier titre : établissement des branches sur la base des 
preuves légitimes. 

Ce titre comporte une introduction sur l’explication de la 
preuve et ses types, ainsi que deux chapitres :  

Premier chapitre : établissement des branches sur les 
preuves convenues : soit le Livre-le Coran, la Sunna, le 
consensus, l’analogie ; une section  indépendante a été 
réservée à chaque branche en vue d’étudier ses questions.  

Deuxième chapitre : établissement des branches sur 
les preuves controversées,  

Il comporte neuf sections, dont chacune a été consacrée à 
l’étude de l’un des fondements controversés, ces 
fondements-ou preuves- sont : les propos d’un 



compagnon du prophète,  une législation préalable, les 
actes des gens de la Médina, les coutumes, 
accompagnement, interdiction provisoire, approbation, 
intérêts publics, et la considération de différence.    

Deuxième titre : établissement des branches sur 
la base des règles fondamentales 

Dans ce titre, il s’agit d’une introduction pour 
élucider le sens des règles fondamentales et leur 
authenticité, et de trois chapitres : 

Premier chapitre : établissement des branches 
sur les règles générales et particulières, à travers 
l’étude des règles relatives aux termes génériques, la 
spécification du générique, les règles du particulier, dans 
trois sections.  

Deuxième chapitre: établissement des branches 
sur les règles de vérité, du figuré, de l’oral, du 
concept, sachant qu’une section particulière a été 
réservée pour les règles de chaque fondement.   

Chapitre trois : établissement des branches sur 
les règles de réfutation de divergence, 

Il s’agit de l’étude de la divergence et les modes de sa 
réfutation chez El Marzi s’étalant sur quatre sections : la 
première concerne la définition du concept de divergence 



et les modes de sa réfutation, la deuxième concerne le 
recueil des textes, la troisième concerne le jugement de 
son abrogation, quant à la quatrième section, elle porte sur 
la prédilection. 

Le présent mémoire comporte, dans l’ensemble, deux 
aspects : l’aspect théorique  et l’aspect pratique, et se 
termine par une conclusion englobant les résultats finaux.  



Summary of the research 

« Building branches based on principles by 

 Imam Al Mazri »  

   

This piece of research comprises an introduction, an 
introductory chapter, two parts and a conclusion.  

Introductory chapter : biography of Imam Al Mazri, 
definition of building branches based on principles.  

This chapter includes two sections :  

First section : biography of Imam Al Mazri  

It is about Al Marzi’s biography, his private life and his scientific 
background, aiming at highlighting the scientific value of this 
Imam (scholar).  

Second section : Definition of building branches based on 
principles 

Here, we have defined the terms used in the title of the research. 
Indeed, it is about defining building and exegesis among scholars, 
then about explaining the terms « branches and principles » as 
well as their meaning in this study ; otherwise said, branches refer 
to the practical jurisprudential provisions, while principles refer to 
the fundamental rules, to reach the explanation of the meaning of 
« building branches based on principles » as a compound noun, in 
order to elucidate the approach and methodology of Imam Al 
Marzi in the exegesis of jurisprudential branches based on the 



principles relating to legitimate proofs, deduction and 
predilection methods.     

Afterwards, the core of the subject comprises two parts :   

First part : building branches based on legitimate proofs. 

This part includes an introduction on the explanation of proof 
and its types, as well as two chapters : 

Chapter I: building branches based on proofs agreed upon, i.e. 
the Holy Quran, Sunna, consensus, analogy ; an independent 
section has been dedicated to each branch to study its questions. 

Chapter II : building branches based on controversial 
proofs, 

It comprises nine sections, each section has been devoted to the 
study of one of the controversial principles, the latter –or proofs- 
consist in : the stories of a companion of the Prophet, a previous 
legislation, provisionary prohibition, the acts of Medina’s people, 
traditions, accompaniment, provisional prohibition, approval, 
public interests in addition to the consideration of difference. 

Part II : building branches based on fundamental rules 

In this part, there is an introduction for elucidating the 
fundamental rules and their authenticity, and three chapters : 

Chapter I : building branches based on general and 
particular rules, through the study of rules of generic terms, 
specification of generic terms, rules of the particular, in three 
sections. 



Chapter II : building branches based on rules of verity, figured, 
oral, and concept, knowing that a particular section has been 
dedicated to the rules of each principle.  

Chapter III : building branches based on the rules of 
refutation of divergence  

Here, the study deals with the divergence and ways of its 
refutation by Al Marzi, it comprises four sections : the first relates 
to the definition of divergence and ways of its refutation, the 
second concerns the collect of texts, the third is about the 
judgment of its abrogation, as for the fourth, it concerns 
predilection.   

This piece of research deals, altogether, with two aspects : 
the theoretical aspect and the practical aspect, and a conclusion 
comprising the final results.  
 


